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ÖNSÖZ

Sosyal bilimler arasýnda tarihin görevi; toplumlara nereden geldik-
leri ve nereye gittikleri, hâdiseler karþýsýnda ne gibi tavýrlar sergileme-
leri gerektiði þuurunu vermektir. Bu sebeple tarih araþtýrmalarý, kültür
politikalarýnýn oluþmasýnda ve toplum kalkýnmasýnda son derece
önemli bir role sahiptir.

Tarih; deðiþmenin, ilerlemenin ve kalkýnmanýn bilimidir. Ve bu
meyanda tarihten alýnacak birçok ders vardýr.

Yine tarihî vakalar, savunduðumuz dünya görüþlerinin ya da ide-
olojilerinin aklama aracý olmaktan çok, bir bilgi ve bilinçlenme kayna-
ðý olarak incelenmelidir. Ýþte tarih, ancak o zaman, yukarýda bahsedi-
len hedeflere ulaþmada gerçek vazifesini ifa edebilir.

Türk milletinin, tarihte yüzlerce örnek lideri vardýr. Bu liderler an-
cak tarafsýz bir bakýþla incelenebilirse insanlýða faydalý olabilecekler-
dir. 623 yýllýk Osmanlý Devleti tarihinin ise belki de en popüler olaný
Sultan II. Abdülhamid Handýr.

Sultan II. Abdülhamid Han; Osmanlý sultanlarý içinde þüphesiz ki
en çok tartýþýlaný ve hakkýnda en çok yazýlýp incelenmiþ olanýdýr.* Tar-
týþmalar onun þahsiyeti ve bilhassa hükümran olduðu zaman diliminde
meydana gelen son derece önemli bazý hâdiseler etrafýnda yoðunlaþ-
mýþtýr. Onun dönemi; Sanayi Devrimi ile birlikte yükselen Batý tekno-
lojisi ve medeniyeti karþýsýnda, ömrünün son günlerini yaþayan Os-
manlý Devleti’nin ayakta kalma mücadelesi verdiði, bu amaçla çeþitli



fikir akýmlarýnýn ortaya çýktýðý, yine bu akýmlarýn birbirleri ile kýyasý-
ya mücadele ettiði oldukça sýkýntýlý ve bunalýmlý günler olmuþtur…

Devletler ve þirketler uyumlu, davaya gönül vermiþ, “peki” diyen ve
gerektiðinde fikrini açýkça ifade eden kadrolarla yükselirler. Güçlü kad-
rolar, iyi vezir ve yardýmcýlar bulunmaz hazinedir. Bu hazineden mahrum
liderlerin baþarýsý çok zordur. II. Abdülhamid Han bu zoru kýsmen de ol-
sa baþarmýþ, o buhranlý günlerde milletinin izzet ve þerefini en güzel þe-
kilde muhafaza edebilmiþ nadir devlet adamlarýndandýr.

Onun, “Osmanlý tarihini anlayanlar bilirler ki, bu ülke kuvvete da-
yanarak deðil adalete dayanarak kurulmuþtur. Eðer Osmanlý ordularý
gittikleri yere adalet yerine zulüm götürselerdi, bu imparatorluk kurul-
madan çekirdek hâlinde parçalanýrdý. Adalet meþruiyetin temelidir. Meþ-
ruiyet, hükmetmenin mesnedidir. Kuvvet meþruiyetin müeyyidesidir. Bu
hâlde kuvvet meþruiyete, hükmetme adalete dayanmak zorundadýr. Her
kim ki adaletsiz hükmetmeye, meþruiyetsiz kuvvet kullanmaya kalkarsa
yýkýlýr. Ordu, gayesi içinde elindeki kuvveti kullanýrsa meþru, gayesi dý-
þýna kayarsa gayr-i meþrudur. Belki bazý þeyleri yakar, yýkar ama sonun-
da kendisi de yýkýlýr. Ve maalesef bu enkazýn altýnda bir devlet de çöker.”
sözleri ise, onu hakkýyla tanýma ve devlet adamlýðýndaki ustalýðýný anla-
ma noktasýnda bize çok güzel ýþýk tutuyor.

Þüphe yok ki; II. Abdülhamid Han, Osmanlý Devleti’nin, son döne-
minin tartýþmasýz baþrol oyuncusu. Bu noktadan hareketle, onun en iyi
þekilde tanýnmasý ve tanýtýlmasý oldukça önemli bir vecibedir. Biliyoruz
ki; tarih her zaman ibrettir. Ýnsanlýk ancak yaþanan tecrübelerden yete-
rince ders aldýðý ölçüde baþarýlý olabilmiþ ve ayaklarý üzerinde durabil-
miþtir. Hakkýnda kalem oynatmaya niyetlendiðimiz dönem ise bu nokta-
da gerçekten oldukça fazla tecrübeye sahip bir zaman dilimini kapsa-
maktadýr. Kýsacasý II. Abdülhamid ve hükümran olduðu devir, tarihin de-
rin sularýnda saklý kalmýþ bir ibretler ve tecrübeler yumaðýdýr.

Bu aþamada ise, hem bugünün aydýnlarýyla devlet yöneticilerine
hem de geleceðin nesillerine Sultan II. Abdülhamid laboratuvarýnýn
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derin tecrübelerini öðrenmek, tetkik etmek ve bundan en güzel þekilde
dersler çýkarmaktan baþka yol kalmamaktadýr.

Geçmiþten adam hisse kaparmýþ... Ne masal þey!
Beþ bin senelik kýssa yarým hisse mi verdi?
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alýnsaydý, tekerrür mü ederdi?

Söylenilecek en güzel sözü millî þairimiz Mehmed Akif söylüyor.
Fazlasýna ne hacet… Umarýz ki Sultan II. Abdülhamid Haný anlatabil-
me çalýþmalarý adýna çorbada biraz da bizim tuzumuz olsun ve hak ye-
rini bulsun kaygýsýyla çýktýðýmýz bu yolda, ifadelerimiz kalplerde
ma’kes bulsun. Bu vesile ile de geleceðin tarihçileri, tarihin derinlikle-
rine uzanan sýrlý yolda inþallah aradýðý gerçeklere ulaþsýn.

Son olarak, bu tarz bir konunun belirlenmesi, planlanmasý ayný za-
manda olumlu tenkit ve tetkikler ile en güzel þekilde hazýr hâle getiril-
mesinde, maddî-manevî hiçbir yardýmýný esirgemeyen kýymetli fikir
adamý ve gazeteci-yazar Taha AKYOL Beyefendi ile deðerli hocam
Doç. Dr. Metin HÜLAGÜ Beye, ayrýca araþtýrmanýn her safhasýnda
verdiði moral desteði ile kaynaklarýn deðerlendirilmesi, tashih edilmesi
gibi aþamalardaki yardýmlarýndan dolayý da, tarihçi eþim Nuray Hanýme-
fendiye þükranlarýmý sunmayý bir borç bilirim.

Seyfullah Arpacý 

2004 Ýstanbul
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* NOT: Bu ifade yakýn zamana kadar bütün çevrelerde ancak bir iddia olarak dile ge-
tirilmiþ ancak bundan daha öteye geçememiþtir. Fakat yazarýmýzýn bu noktada Sul-
tan II. Abdülhamid Han hakkýnda, günümüze kadar dünya çapýnda Türkçe ve çe-
þitli dillerde yazýlmýþ olan bütün eserlerin (kitap, makale, yüksek lisans ve doktora te-
zi, hatýrat, sempozyum, panel, seminer vs.) ayrýntýlý listesini vererek hazýrladýðý ayný
zamanda yüksek lisans tezi olarak da sunulan çalýþmasý, II. Abdülhamid’in, gerçek-
ten hakkýnda en çok eser yazýlan hükümdar olduðunu ispat etmiþtir. 465’i kitap,
439’u makale olup toplam 904 eserden oluþan eserlerin sayýsal deðerlendirmeleri
grafikleriyle birlikte kitabýmýza eklenmiþtir. Ayrýntýlý bilgi için bkz.:

Seyfullah ARPACI, Sultan II. Abdülhamid Bibliyografyasý, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2003. 





GÝRÝÞ

Sultan II. Abdülhamid Han, þüphesiz ki Osmanlý padiþahlarý için-
de en çok tartýþýlaný ve hakkýnda en çok konuþulanýdýr. Osmanlý tarihi-
nin çok zorlu ve oldukça karmaþýk bir döneminde tahta çýkan padiþah,
þahsî özelliklerinden çok döneminde meydana gelen oldukça önemli
birtakým sosyo-ekonomik ve siyasal olaylar ve onun bu olaylar karþý-
sýndaki tutumu ile ya övülmekte veya þiddetli bir þekilde tenkit edil-
mektedir.

Bugün Sultan II. Abdülhamid’in þahsý ile ilgili ithamlar veya onu sa-
vunma adýna giriþilen mücadeleler önemsiz bulunabilir. Ancak 33 yýllýk
muazzam bir tarih dilimini kapsayan ve siyasî entrikalarla beraber Batýlý
fikir akýmlarýnýn hýz kazandýðý, buna karþýlýk Pantürkizm ve Panislâmizm
tezlerinin boy gösterdiði, Batýlý devletlerin siyasî ve psikolojik baskýlarý-
nýn doruk noktasýna ulaþtýðý bir dönemi dikkate almamak mümkün deðil-
dir. “Tanzimat”la baþlayýp “Meþrutiyet” ile alevlenen ve “Cumhuriyet”
ile hýz kazanan Batýlýlaþma sürecinin genel olarak aydýnlarýmýz tarafýndan
çok dikkatli bir biçimde deðerlendirilmesi gerçeði ortadadýr. 

Yine günümüzdeki kültürel ve siyasal geliþmelerin temelleri ise hiç
þüphesiz yakýn tarihimizde aranmalýdýr. Ýþte bu sebeple yakýn dönem
tarihimizin en önemli nirengi noktalarýndan biri olan II. Abdülhamid
devri, oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Hakkýndaki tartýþmalar onun þahsiyeti ve bilhassa hükümran oldu-
ðu zaman diliminde meydana gelen son derece önemli bazý hâdiseler



etrafýnda yoðunlaþmýþtýr. Onun dönemi; Sanayi Devrimi ile birlikte
yükselen Batý teknolojisi ve medeniyeti karþýsýnda, ömrünün son gün-
lerini yaþayan Osmanlý Devleti’nin ayakta kalma mücadelesi verdiði,
bu amaçla çeþitli fikir akýmlarýnýn üretildiði, yine bu akýmlarýn birbir-
leri ile kýyasýya mücadele ettiði oldukça sýkýntýlý ve bunalýmlý günler
olmuþtur.

II. Abdülhamid tahta çýktýðýnda Osmanlý Devleti içte ve dýþta tam
bir bunalým içindeydi. Malî sýkýntý dayanýlmaz seviyelere ulaþmýþ, di-
ðer taraftan Avrupa kabuk deðiþtirircesine yeniden güçler dengesi ara-
yýþlarýna saplanmýþtý. Bu sebeple Avrupa’nýn muhtelif baþkentlerinden
gelen baskýlar oldukça sýklaþmaktaydý.

Baþkent Ýstanbul’da ise siyasî çevreler meþrutî bir düzene geçilme-
si ile Avrupa’nýn siyasî baskýlarýnýn hafifleyeceði inancýndaydý.1 II.
Abdülhamid’in bizzat hazýrlayýp uygulama sahasýna koyduðu siyaset
ise özetle þöyle olmuþtu:

Batýya karþý dengeci bir politika izlemiþ, Avrupa devletlerini birbi-
rine karþý kullanmýþ, hatta bunda bile “denge” faktörünü her zaman bi-
rinci planda tutmuþtur. Doðuya yönelik olarak ise Ýslâmcý bir politika
izleyip, “halifelik” sýfatýný azamî derecede deðerlendirebilmek gayesi
ile meseleye oldukça fazla önem vermiþtir. Bu baðlamda papalýðýn
misyonerlik faaliyetlerine karþý Hindistan ve Japonya’ya Kur’an-ý Ke-
rimler ve din âlimleri göndererek Ýslâmiyet’in yayýlabilmesi için çalýþ-
malara giriþmiþtir.2

Onun, genel olarak, emperyalist devletleri rekabete sürüklemek,
tezada boðmak, birbirine düþürmek, iç ve dýþ meseleleriyle zayýf taraf-
larýndan yakalayýp hezimete uðratarak, hasta yataðýndaki Osmanlý
Devleti’ne rahat bir nefes aldýrýp onu içten kurtarmanýn çarelerini ara-
maktan ibaret olan dýþ politikasý yanýnda iç politikasý da ustacaydý.
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1 Levon Panos Dabaðyan; Sultan II. Abdülhamid ve Ermeni Meselesi, Kum Saati Yayýnlarý, Ýstan-
bul 2001, s. 16

2 Dabaðyan; a.g.e., s. 17



Ýç politikasýnýn temel prensipleri ise özetle þu þekildeydi:

Memleket içinde zararlý fikir ve düþünceleri temizlemek, cahil kal-
mýþ halkýn cehaletten kurtulmasýný temin etmek, bu sebeple de Batýnýn
ilim ve teknolojisini alýrken Batýnýn millî deðerlerinden halkýný uzak
tutarak, kendi deðerlerimizin saðlam temelleri üzerine, Osmanlý Dev-
leti’ni eski ihtiþamýna kavuþturmak, devlet ve hükümet bünyesine, ye-
tiþmiþ, bilgili, millî ve manevî deðerlerine baðlý sadýk yöneticiler ye-
tiþtirerek tayin etmektir.
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SULTAN II. ABDÜLHAMÝD HANIN HAYATI (1842-1918)

A. Kimliði ve Tahta Çýkýþý

Sultan II. Abdülhamid Han, I. Abdülmecid’in 4. Kadýn Efendisi
Çerkez asýllý Tir-i Müjgân Kadýn Efendiden Çýraðan Sarayý’nda 21
Eylül 1842’de dünyaya gelen oðludur. O, 10 yaþýna geldiðinde annesi-
ni kaybetti. Bu yaþtan sonra ise babasý I. Abdülmecid’in diðer eþi olan
ve çocuðu olmayan Perestu Kadýn Efendi tarafýndan evlâtlýk edinildi.
Bundan sonra artýk onun terbiyesi altýnda onun kendi ifadesine göre
gerçek bir ana þefkati ile büyütüldü. Perestu Kadýn Efendi, 28 yýl onun
“Valide Sultanlýðýný” ifa etmiþtir.3

Çocukluðu ve ilk gençliði, Tanzimat Döneminin en parýltýlý yýllarý
içinde geçen4 Þehzade Abdülhamid, kardeþi V. Murad ile birlikte ihti-
mamlý bir eðitim gördü. Ýlk eðitimini, sarayýn alýþýlmýþ geleneðine gö-
re, derin bilgileri ve devlet iþlerine vukuflarý ile tanýnan özel hocalardan
aldý. Fevkalâde zekiydi, olaðanüstü bir hafýzasý vardý ve pratik iþlerle
uðraþmaktan çok zevk alýrdý.5 Gerdankýran Ömer Efendiden Türkçe, Ali
Mahvî Efendiden Farsça, Ferid ve Þerif Efendilerden Arapça ve diðer
ilimler, Vakanüvis Lütfi Efendiden Osmanlý tarihi, Edhem ve Kemal
Paþalar ile Gardet adlý bir Fransýzdan Fransýzca, Guatelli ve Lombardi

3 Ahmed Akgündüz; Bilinmeyen Osmanlý, OSAM Yayýnlarý, Ýstanbul 1999, s. 265-267
4 Engin Akarlý; “II. Abdülhamid: Hayatý ve Ýktidarý”, Osmanlý Ansiklopedisi, Cilt 2, Yeni Türkiye

Yayýnlarý, Ankara 1999, s. 253-264
5 Kemal H. Karpat; Ýslâmýn Siyasallaþmasý, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý, Ýstanbul 2004, s. 292



adlý iki Ýtalyandan da musiki ve piyano dersleri aldý. Bir iki parça da ol-
sa yazdýðý þiirlerine bakýlýrsa sultanýn þairlik yönü de vardýr.6

Fetret devrinde saltanatlarýný ilân eden Þehzade Süleyman ve Þeh-
zade Musa Çelebi hesaba katýlýrsa 36’ncý, aksi takdirde 34’üncü Os-
manlý padiþahý olan II. Abdülhamid Han, 21 Aðustos 1876 Perþembe
günü anayasaya dayalý meþrutî bir idare kurmak isteyen ve bu yüzden
Abdülaziz’le V. Murad’ý tahttan indiren Midhad Paþa ve arkadaþlarý
ile Meþrutiyeti ilân etmek ve bir Meclis-i Mebusan açmak vaadiyle
Osmanlý Devleti tahtýna geçmiþtir. 

31 Aðustos 1876 günü saat 12.00’de Topkapý Sarayý’nda altýn tah-
ta oturarak “Cülûs Töreni”7 icra edildi. 7 Eylül 1876 Çarþamba günü
ise gelenek üzere Saltanat Kayýðý ile Eyüp’e giderek “Kýlýç Alayý” ile
kýlýç kuþandý. Daha sonra bir at üzerinde Topkapý Sarayý’na geldi. Ora-
dan da tekrar kayýkla Dolmabahçe Sarayý’na geçti. Dönüþte âdet oldu-
ðu üzere atalarýndan bazýlarýný ziyaret ederek sadakalar daðýttý. 14 Ey-
lül’de þimdiki Ýstanbul Üniversitesi merkez binasý olan Seraskerlik ma-
kamýna gitti. Subaylarla yemek yedi. Orada bir nutuk verdi. Onun nut-
kuna Müþir Redif Paþa cevap verdi. 15 Eylül akþamý Yýldýz Sara-
yý’nda nazýrlar, devlet ve saray erkâný ile yemek yedi. Aralarýndaki bü-
tün ihtilaflarý unutup, yalnýzca devlete hizmet etmeleri gerektiðini ifade
eden bir nutuk söyledi. Daha sonra 18 Eylülde Kasýmpaþa’da Bahriye
Nezaretine gitti. Amiraller ve subaylarla karavana yemek yedi. 5 Ekim-
de Meþihatý8 ziyaret edip ulema efendiler ile iftar etti. 9 Kasýmda Hay-
darpaþa Askerî Hastahanesinde yaralý askerlerin hatýrýný sordu. Þehza-
deler ve nazýrlar ile beraber Marmara, Boðaz ve Karadeniz’de geziler
düzenledi. Camilerde halkýn arasýnda namaz kýldý. Ýþte bu suretle, gö-
rülmemiþ derecede demokrat bir hükümdar þahsiyetiyle ortaya çýktý.9

32 yýl 7 ay ve 27 gün süren saltanatý, Osmanoðullarýnýn saltanatý için-
de, uzunluk bakýmýndan; Kanunî Sultan Süleyman, Osman Gazi, IV.

16
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Mehmed ve Orhan Gaziden sonra 5. sýrada gelmektedir. 6. sýrada ise
Fatih Sultan Mehmed gelmektedir. 33 yýla yaklaþan saltanatýnýn yalnýz
30 yýl 5 ay 8 günü onun þahsî idare devresidir. Bu devre ilk Meclis-i
Mebusanýn tatili ile II. Meþrutiyetin ilâný arasýndaki devredir. 27 Nisan
1909’da tahttan indirildiði zaman 66 yaþýný 7 ay 7 gün geçiyordu. II.
Meþrutiyetteki hükümdarlýðý ise 9 ay ve 5 günden ibarettir. Kendisi,
tahttan indirildikten sonra, kendisi ve ailesi önce Selanik’e sürgüne
gönderilmiþ, burada bir Yahudi zenginine ait olan Alatini Köþkü’nde
üç buçuk yýl hapis hayatý yaþamýþtýr. 1913 yýlýnda baþlayan Balkan Sa-
vaþlarý sýrasýnda Selanik’in tehlikeye düþmesi üzerine, buradan ayrýl-
mamakta ýsrar etmesine raðmen, zorla ikna edilerek ailesi ile birlikte Ýs-
tanbul’a getirilmiþtir. Ýstanbul’daki hayatýný da Beylerbeyi Sarayý’nda
gözaltýnda yaþayarak geçiren II. Abdülhamid Han, ilerlemiþ yaþýndan
dolayý hastalanarak 10 Þubat 1918 tarihinde 76 yaþýnda vefat etmiþtir.
Kabri bugün Ýstanbul Çemberlitaþ’ta bulunan II. Mahmud Türbesi için-
dedir.

B. Görünüþü ve Bazý Hususî Özellikleri

“Babasý Sultan Abdülmecid’in tabiri ile kuþkulu ve sükûtî (sessiz)
olan oðlu Abdülhamid’in göðüsleri geniþ, omuzlarý kalkýk, vücudu ise
zinde ve çevikti. Konuþmasý gayet sakin ve tane taneydi. Asýk suratlý
deðildi. Güler yüzü ve tatlý dili ile insanlarýn gönlünü rahatlýkla alýr-
dý. Kahkaha ile gülmekten hoþlanmazdý. Ve hatta hiç kahkaha ile gül-
düðü görülmedi. Tabiî ve çok vakarlý bir yürüyüþü vardý. Gayet nazik
idi. Her hâlinde bir farklýlýk vardý. Çok hassastý. Kalp kýrmaktan azamî
derecede sakýnýrdý. Zekâsý ve gönül alýcý muamelesi, yabancýlarýn da
hürmetini kazanmýþtý. Bu sebeple iþlerini kolaylýkla yaptýrýrdý. Hâl ve
tavýrlarýnda görülen mükemmelliðe hayran kalanlar, ona hizmet et-
mek, iþlerini kolaylaþtýrmak hususunda yarýþýr ve ayný zamanda ona
hizmetçi olmakla iftihar ederlerdi.”10

10 Mehmed Aydýn; Sultan II. Abdülhamid’in Liderlik Sýrlarý, Ýzci Yayýnlarý, Ýstanbul 1998, s. 13
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Yaþýna uygun, temiz, sade, intizamlý giyinmeye dikkat ediyor, üze-
rinde rütbe gibi þeyleri taþýmaktan hoþlanmýyordu. Boynunda sadece
“Hanedan-ý Âl-i Osman” niþanýný taþýyordu. Kýþ ve yaz, önü iki sýra
düðmeli ince veya kalýn yumuþak kumaþlardan yapýlmýþ uzun palto gi-
yiyor, saðlýða en müsait kumaþlarý tercih ediyordu.

Giyim ve kuþamýn önemli olduðunu, zarif olduðu kadar temiz ve
itinalý giyinmenin hayatta bir intizam ifade ettiðini söyleyerek, kýyafet-
teki düzensizliðin fikir daðýnýklýðýndan ileri geldiðini belirtiyordu.

II. Abdülhamid, 19. yüzyýl sonlarý ile 20. yüzyýl baþlarýnda dünya-
nýn, hakkýnda en çok konuþtuðu þahsiyetlerinden biri olmuþtur.11

Osmanlý Devleti’nin son vakanüvisi (resmî devlet tarihçisi) olan
Abdurrahman Þeref Efendi onu þöyle anlatýyor:

“Sima ve bünyesinde Osmanlý hanedanýna mahsus alâmetler iyice
görülürdü. Zeki ve hassas, tez anlayýþlý, etrafýný iyi gören bir adamdý.
Mutat muamelesi çok nazik, sesi de halâvetliydi. Padiþahlýk ve halife-
lik makamýnýn izzet ve vakarýný tamamýyla korurdu. Tehdidini hakkýy-
la yerine getirmeye kadirdi. Lüzumunda þiddet göstermeyi ya da hid-
detini teskin etmeyi de bilirdi. Bendegânýný daima taltif etmiþ, kendisi
ile görüþen ecnebileri ise daima teshir etmiþtir.”12

Onun devrini iyi bilenlerden Nahid Sýrrý Örik, onu tahlil ederken
þunlarý ifade ediyor:

“Ecdadýnýn pek çoðunda mevcut olan musikiþinaslýk, þairlik, hat-
tatlýk gibi bir vasfý yoksa da buna mukabil marangozlukta büyük bir
maharete sahipti. Yapmýþ olduðu birçok dolap vesaire bu mahareti
gösterir. Yunan Harbi’nde sakat düþen erlere de eliyle birer baston ya-
pýp verdiði ve iyi ata binip iyi silâh kullandýðý da malûmdur. Boyu an-
cak orta ve yüzü pek iri burnuyla güzelden ziyade çirkine yakýn, sesi-
nin ise kalýn ve ahenkli olduðunu, boylu boslu ve güzel olmamasýna
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raðmen tavýrlarýnda azamet karýþýk bir halâvet bulunup muhataplarý-
ný teshir eden itinalý bir sevimlilik ve nezakete malik olduðunu kendi-
sini sevenler kadar sevmeyenler de teslim etmiþlerdir. Sarayýndan “bi-
zim ev” diye bahsedecek kadar da mütevazý kalmýþ olduðunu kaydet-
mek, çehresini tasvire çalýþýrken muvafýk olur.”13

Sultan Hamid, biraz Fransýzca da bilirdi, fakat “Türkçesi” konuþma
Türkçesine daha yakýndý ve elit tabaka tarafýndan konuþulan aðýr aðda-
lý Osmanlýcaya raðbet etmezdi.14 Mizacý, zevkleri ve davranýþlarý baký-
mýndan amcasý Abdülaziz’e benzerdi. Ýkisi de sýradan Müslüman Os-
manlýya, yüksek sýnýf seçkinlerinden daha yakýndý. Amca-yeðen bu hal-
ka yakýn yönlerini annelerinden almýþ olabilirler. Çünkü ikisinin de an-
nesi (sultanlarýn çoðunun annesi gibi) halktandý; ama halk kültürünün
tedricen yukarý tabakalara nüfuzunun da bunda etkisi olmuþ olabilir.15

Yukarýda da ifade edildiði gibi, II. Abdülhamid, babasý gibi bir er-
kek güzeli deðildi ama kendisine çirkin de denilmezdi. Bu orta boylu
adamýn yüzünde kendisine has kýymetleri; bakýþlarý, keskin iþleyici elâ
gözleri ve ince kemerli burnuydu. Sesi de vakanüvisin ifade ettiði gi-
bi, halâvetli, bir devlet adamýna yakýþýr tonda, aðýr ve kalýndý.16 Çok
dinler, az konuþurdu. Kendisi ile konuþanlara güven telkin eder, herke-
se karþý nazik davranýrdý. Hoþlanmadýðý kimselere bile güler yüz gös-
terir ve sevmediðini belli etmezdi. Genç yaþýndan itibaren temkinli ya-
þamayý düstur edinmiþti. Ýçki içmez, her türlü sefahatten uzak sade bir
hayat yaþardý. Batý müziðinden, tiyatro ve operadan hoþlanýrdý. Dev-
let iþlerinde deðiþik karakterdeki kimselerden faydalanmayý iyi bilir ve
onlara, mizaçlarýna uygun hizmetler verirdi. Önemli devlet meselele-
rinde karar vermeden önce deðiþik fikirdeki devlet adamlarýnýn görüþ-
lerini alýr hatta bazen zýt görüþlü kimseleri huzurunda münakaþa ettirir,
daha sonra kesin kararýný verirdi. Sorumluluk taþýyan kararlarda konu-
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16 Koçu; a.g.e., s. 562



yu meclise havale eder ve kararýn oradan çýkmasýný saðlardý. Dindar ve
hayýrsever bir insandý.17 Ömrünün sonuna kadar dinine baðlý bir Müs-
lüman olarak kaldý ve Ýslâm’ýn, Ýslâm amel ve ibadetinin üstünlüðüne
inandý.18 Kan dökülmesinden asla hoþlanmazdý. 33 yýllýk saltanatý sü-
resince imzaladýðý ölüm fermanlarý birkaç taneyi geçmez. Kimsenin
rýzkýna mâni olmak istemez, yurt dýþýna kaçan veya sürgüne gönderi-
len siyasî muhaliflerine dahi, Midhad Paþa ve Namýk Kemal örneðin-
de olduðu gibi maaþ baðlatýrdý.19

O, tarihe özellikle de yakýn tarihe meraklýydý. Okumaktan çok, ya-
kýn tarihin önemli olaylarýný ve kiþilerini, bunlarý bilen kimselerden
dinlemekten hoþlanýrdý. Tarihin ibret sahnesi olduðuna inanýrdý. Bu dü-
þünceyledir ki, padiþahlýðý sýrasýnda da tarih konularýnda sýk sýk soh-
betler düzenleyecek, önemli sorunlarýn tarihî geliþimine iliþkin belge-
lerden özel dosyalardan hazýrlattýracak, tarihçeler yazdýracaktý.20

Ecdadýndan en sevdiði padiþah, Yavuz Sultan Selim Handý. Al-
manya Ýmparatoru II. Wilhelm’in Ýstanbul’u ziyaretinde, ona bu sevgi-
sinden bahsetmiþ, ona sevimli görünmek isteyen II. Wilhelm de mem-
leketine dönüþünde “Yavuz Divaný”nýn Alman matbaacýlýðýnýn bütün
hünerlerini göstererek basýlmasýný emretmiþ, muhteþem bir cilt içinde
bir nüshasýný Ýstanbul’daki haþmetli dostu Abdülhamid’e yollamýþtýr.21

Ýsraftan hiç hoþlanmazdý ve cömert bir insandý, ama iktisatlýydý. Ýk-
tisatsýz cömertliðin ve ihtiyatsýz cesaretin nelere mal olduðunu çok iyi
biliyordu.22

Ýstisnalar hariç erken yatar ve erken kalkardý. Güneþ doðmadan kal-
kar, her zaman âdeti olduðu üzere banyosunu yapar ve sabah namazý-
ný kýldýktan sonra dualar eder Kur’an-ý Kerim okurdu. Ýbadetlerini yap-
týktan sonra kahvaltýsýný yapardý. Sabah kahvaltýsý çok hafif olurdu.
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Yarým bardak sütü maden suyu ile karýþtýrýp içerdi. Maden sulu sütten
hemen sonra kahvesini içer ardýndan masasýnýn baþýna oturup tahmi-
nen 11.00’e kadar resmî iþleri ile uðraþýrdý.23

Çocukluðunda çok acý çekmiþtir.10 yaþýnda annesini 19 yaþýnda ba-
basýný kaybetmiþtir. Çektiði acýlar onu daha da olgunlaþtýrmýþtýr Ýþte
böylece o, artýk eðitimine daha dikkat eder hâle gelmiþ ve özellikle eð-
lenceden uzak durmaya, aðýrbaþlý bir hayat yaþamaya baþlamýþtýr. Hep
okumak ve dünyada olup biten her þeyden haberdar olmak istemiþtir.
Bu nedenle hocalarýnýn ve ilim ehlî insanlarýn anlattýklarýný dikkatle
dinlemekten kendisini alýkoyan her þeyden kaçýnmýþtýr. Mektep sýrala-
rýnda bütün dikkatini derslerine vermiþtir. Ýleride uygulayacaðý devlet
politikalarýnýn temelleri de iþte böylece atýlmaya baþlamýþtýr.24

Þehzadeliðinde spor, günlük iþlerinden biri olmuþtu. Mükemmel
bir binici ve atýcýydý. Onun kayýkla Kýz Kulesi’ne giderek oradan da
denize girdiði söylenir. Kendisinin Tarabya üstündeki, kýz kardeþi Ce-
mile Sultanýn da Alemdað’daki çiftlikleri en sevdiði yerlerdendi. Bu-
ralarda gürültüden uzak, haftalarca kaldýðý olurdu. Saltanatýnýn son
günlerine kadar da sarayýndaki hususî marangoz atölyesinde, devrinin
en mahir marangoz ustalarýndan biri olarak çalýþmýþtýr. 

Tutumlu idi. Kendisine tahsis edilen aylýðý ve çiftliðini iþleterek,
hem hatýrý sayýlýr bir servet edindi hem de para piyasalarý ve iþletmeci-
lik hakkýnda deneyim ve bilgi kazandý. Eðlenceleri sýnýrlýydý. Saðlýðý-
na gösterdiði ve bütün ömrünce sürecek özen, içki ve aþýrý zevklerden
uzak durmasýný saðladý.25

Onun zekâsý çok kuvvetliydi. Bir kere gördüðü ya da sesini iþittiði
kimseyi kesinlikle unutmazdý. Kuvvetli hafýzasý insanlarý hayrette bý-
rakacak derecede idi.26

21
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Saðlýðýna çok dikkat ettiði için çalýþma saatleri, yemek ve istirahat
saatleri son derece muntazam idi. Öðle yemekleri saray usulü üzere, ge-
nelde saat on birde akþam yemekleri de beþte yenirdi. Yemek hazýr olun-
ca odasýna geçer, hanýmý ile beraber yemeðe otururdu. Tek baþýna sofra-
ya oturmamaya gayret eder, yemekleri ailesi ile yemekten hoþlanýrdý.

Saltanatýnýn yirmi yýlý içinde -istisnalar hariç- her gün ailesi ile ye-
mek yedi. Yemekten sonra odasýndaki þezlonga uzanýp on beþ-yirmi da-
kika dinlenir, sonra yine kalkýp sabahtan kalma iþlerini görmek üzere,
Selâmlýk Dairesine geçer ve çalýþmaya baþlardý. Öðleden sonraki bu ça-
lýþma sýrasýnda baþkâtibi veya ikinci kâtibi, devlet adamlarýndan bazýla-
rýný kabul ederdi. Bu çalýþma akþama kadar devam ederdi. Akþamlarý ge-
nelde bahçeye çýkar, orada paþalarla, beylerle gezer ve bazen Harem’e
geçerdi. Bazen marangozhanesinde veya kütüphanesinde çalýþýrdý.27 Çok
yoðun iþlerde gece yarýlarýna kadar Saray’da kaldýðý olurdu. Ýþi olmadý-
ðý zaman yatsý namazýndan sonra derhâl dinlenme odasýna çekilirdi.

II. Abdülhamid Han, mal israfýndan kaçýndýðý gibi zaman israfýndan
da kaçýnýyordu. Zamanýný çok iyi kullanýyor, her þeyi bir plan ve prog-
ram dâhilinde yapýyordu. Yaptýðý veya yapacaðý þeyleri mutlaka not edi-
yor, yaptýracaklarýný da not ettiriyor ve her þeyi bir saate baðlýyordu.28

Ona göre baþarýnýn sýrrý: Cehaletten kurtulup âlim olmaktýr.

Kendisi iyi bir okuyucu idi. Kitap okumaktan büyük zevk alýrdý.
Ýlme âþýktý. Þehzadelik yýllarýnda baþlayan okuma sevgisi, ömrü bo-
yunca hep devam etti. Bilhassa Osmanlý tarihini çok iyi bilirdi. Padi-
þahlýðýnda Yýldýz Sarayý’nda çok zengin bir kütüphane kurmuþtur. Ýþ-
te bu kütüphane dünyanýn her tarafýndan getirilen eserlerle donatýldý.
Günümüz Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesinin temeli bu þekilde
atýlmýþtýr.

Gece yatmadan önce mutlaka kitap okurdu. Kýzý Ayþe Sultan, yaz-
dýðý hatýratýnda bu konuda þunlarý nakletmektedir:
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“Gündüzleri beni meþgul eden iþlerin aðýrlýðýndan kurtulmak,
zihnimi baþka taraflara sevk edip düþüncelerimi defetmek ve rahat
uyuyabilmek için her gece odamda kitap okutuyorum. Okuttuðum
eser ciddi olursa büsbütün uykum kaçýyor. Onun için birtakým ro-
manlar tercüme ettiriyorum.” der ve gülerek ilâve ederdi:“Küçüklü-
ðümde dadým bana ninni söylerdi, þimdi de okunan kitaplar ayný te-
siri yapýyor. Esasen yarý dinliyor, yarý dinlemeden uykuya dalýyorum.
Ýþte benim uyku ilâcým da budur.”29

Onun çok huzurlu bir aile hayatý vardý. Hem örnek bir padiþah hem
de örnek bir aile reisiydi. Çocuklarý çok severek onlarla ilgilenmeyi, ba-
ba þefkati göstermeyi ihmal etmezdi. Bir evlâdýnýn yanarak vefatý, baþ-
ka bir çocuðunun hastalýðýnýn teþhis edilemeyerek ölümü, kendisini çok
üzdü. Bunun üzerine “Benim çocuðum kurtulamadý, kim bilir fakir fuka-
ranýn çocuklarýna nasýl bakýlýyor? Hiç olmazsa bir hastahane yaptýra-
lým da benim gibi birçok babanýn kalbi yanmasýn.” diyerek, Hamidiye
Etfal Hastahanesini bugünkü adýyla Þiþli Çocuk Hastahanesini kurdu.
En seçme doktorlarý orada görevlendirerek, Almanya’dan getirilen en
modern cihazlarla hastahaneyi donattý. Böylece birçok baba yüreði yan-
maktan kurtulmuþ ve onlar da kendisine dualar etmiþlerdir.30

Sultan II. Abdülhamid Han, çocuklarýn terbiye ve eðitimi hususun-
da çok gayret sarf ederdi. Çocuklarýný okutmak için özel hocalar tutar
ve onlarýn eðitiminde çok titiz davranýrdý. Vakit bulduðu zamanlarda
kýzlarýndan kimi isterse haber gönderip çaðýrýr, onlarla görüþürdü. Ge-
rek hanýmlarýnýn, gerekse kýzlarýnýn resmî iþlere karýþmasýna asla izin
vermezdi. Çünkü bunun devlet için pek hayýrlý olmayacaðýna inanýrdý.31

O, çocuk terbiyesi konusunda “Çocuklarýn hatalarý direkt yüzlerine
söylenmemeli, annesi tarafýndan ikazý temin edilmeli.” derdi.

Yine,“Kýz çocuklarý sakin ve nazik hareketli olmalý.” diyerek,
kýz çocuklarýnýn giyiminin çok sade olmasýný “cicili bicili” þeyler
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giymemelerini isterdi. El iþaretleri ve yüksek sesle konuþmalarýn-
dan hoþlanmazdý. Büyüklerine, annelerine, kardeþlerine daima say-
gýlý davranmalarýný, önlerine geçmeyip sýralarýný muhafaza etmele-
rini ister, þýmarýklýktan hiç hoþlanmazdý. Erkek çocuklarý için ise
“Erkek çocuðu erkek gibi büyümelidir.” derdi.32

Bilindiði üzere manzara resimleri ve marangozluða oldukça merak-
lýydý. Vakit bulduðunda kendisine has marangozluk atölyesinde çalýþýr-
dý. Yaptýðý sedefli, oymalý birçok eþya ise Yýldýz Sarayý’nda saklanýrdý.

Daha önce de ifade edildiði gibi, marangozluða olan ilgisi babasý-
nýn zamanýnda baþlar. Abdülmecid zamanýnda Halil Efendi adýnda us-
ta bir sanatkâr vardý. O da babasý gibi bu ustadan ders aldý ve onunla
birlikte çalýþtý. Sarayda bir marangoz atölyesi açmýþtý. Ve orada çalýþ-
mak en büyük zevklerinden biriydi. Sultan ayný zamanda çiniciliðe de
meraklý idi. Hem marangozluk hem de çinicilik üzerine yaptýðý eser-
lerini yabancý devlet adamlarýna hediye olarak gönderirdi.

O, ayný zamanda çok iyi bir tüccardý. Ta þehzadeliðinden beri çift-
lik iþletiyor ve bol miktarda para kazanýyordu. Hatta tahta çýktýðýnda
(1876) daðýtýlan altmýþ bin liralýk “cülûs bahþiþi”ni de kendi kazancýn-
dan karþýlayarak hazineye büyük fayda saðlamýþtýr.33 Herkesin bir mes-
leðinin olmasýný istiyor ve þöyle diyordu: “Çalýþ, çalýþ, çalýþ... Mesle-
ðin olsun. Ýstersen padiþah ol…”

Çok mütevazý idi. Kendisini baþkalarýndan üstün görmez, kibirlile-
ri de sevmezdi.34 Ýstenmeyen olaylar karþýsýnda sabýrlý olmak, taham-
mül etmek ve soðukkanlýlýðýný muhafaza ederek problemleri çözmek,
onun hem baþka bir yönü ve hem de en önemli liderlik sýrrýydý.

II. Abdülhamid Han, milletini çok severdi. Her ne sebepten olursa ol-
sun herhangi birine zarar gelmesine asla gönlü razý olmazdý. Vatan ve
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milletin selâmeti için gece gündüz çalýþýr, uykusuz kalýr ve gerektiðinde
rahatýný feda ederdi. Bu hususta kýzý Þadiye Sultan þunlarý anlatýyor:

“Babam milletini delicesine severdi. Ahmetcik, Mehmedçik sözleri-
ni kullandýðý vakit öz evlâtlarýndan bahsediyormuþ gibi yürekten gelen
sevgisi derhâl yüzünden okunurdu. Babamýn saltanatý zamanýnda bir
tek harp hatýrlýyorum. O da 1897 Yunan Harbidir. Bu benim çocukluk
zamanýma rastlamýþtýr. Hatýrladýðýma göre Harem’deki dairelere top
top bezler getirilip daðýtýlmýþtý. Yaralý askerler için gecelikler dikilirdi.

Hizmetkârlarýmýzla beraber sabahýn erken saatlerinde, gece uyku
saatimize kadar dikiþ makinelerimizin baþýnda, bizden istenilen sayýda
giyeceði yetiþtirmeye çalýþýrdýk. Bu hummalý faaliyet, bütün muharebe
müddetince devam etti. Ben de çamaþýrlara düðme dikerdim. Aklýmca
büyük iþ gördüðümü sanýrdým.

Babam aramýza gelip:

- Aferin evlâtlarým!

Allah vatanýmýzý düþmanlardan muhafaza buyursun! derdi. Biz bu
sözlerden kuvvet ve þevk alýrdýk. Zaman kaybolmasýn diye gözümüzü
iðnemizden ve makinemizden ayýrmaksýzýn onu dinlerdik... Vatan! Va-
tan! Babam bunu bizlere ne kadar da çok söylemiþti…”35

Kendisi dost kazanmada da ustaydý. Dost ve düþmanlarýna verdiði
hediyeler, gösterdiði güler yüz ve tatlý dil, samimiyet, kibirden uzak
mütevazý kiþiliði ile onlarý kendisine baðlýyordu.36

Yine bu noktada o, siyasî dehasý bir yana daha önce de ifade edildiði
gibi, fevkalâde zekâsý ve hafýzasý ile oldukça ünlüdür. Bu zekânýn, baþta
vehim olmak üzere, kusurlu taraflarý eksik deðildir. Ancak umumiyetle,
devrinin bütün devlet adamlarýnýn üstüne çýkan bir zekâ, kurnazlýk ve tec-
rübeye sahip olduðunda birleþilmektedir. Ýnsanlar üzerindeki tesiri de her
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zaman çok övülmüþtür. Babasý gibi, hususî iliþkilerinde çok nazik olmasý,
herkesi ayakta karþýlamasý, huzurunda yer öpülmek gibi bir ortaçað âdeti-
ni kesinlikle yasaklamasý, çok tesirli, tatlý, kalýn bir erkek sesinin olmasý ve
pek güzel konuþmasý, hiç kimseye, hatta çocuklarýna dahi “sen” diye hitap
etmemesi, birçok þahsý kendisine baðlamýþ ve 30 küsur yýllýk, uzun þahsî
iktidarýnýn sebeplerinden biri olmuþtur. Türk hükümdarlarý hakkýnda Av-
rupa’daki propagandadan sonra Sultan Hamid’i þahsen yakýndan tanýyan
yabancýlar, hiç ümit etmedikleri bir þahsiyetle karþý karþýya geldiklerini,
hatýralarýnda belirtmeyi unutmamýþlardýr.37

Devletler ve þirketler uyumlu, davaya gönül vermiþ, “peki” diyen
ve gerektiðinde fikrini açýkça ifade eden kadrolarla yükselirler. Güçlü
kadrolar, iyi vezir ve yardýmcýlar bulunmaz hazinedir. Bu hazineden
mahrum liderlerin baþarýsý çok zordur. II. Abdülhamid Han bu zoru
kýsmen de olsa baþarmýþ nadir devlet adamlarýndandýr.38

O, Ýslâmiyet’in emirlerini yapmakta ve yasaklarýndan kaçýnmakta
son derece hassasiyet gösterirdi. Yurt içinde ve dýþýnda zararlý yayýnla-
rýn yapýlmamasý ve Müslüman evlâtlarýnýn dinlerini ziyana uðratma-
malarý için mümkün olan her hizmet ve faaliyeti yürütmüþtür.

Kýzý Þadiye Sultan anlatýyor:

“Sýhhatli bir erkekti, saðlam bir bünyesi ve idmanlý bir vücudu var-
dý. Küçüklüðümde, onun sadece bir defa hastalandýðýný hatýrlarým.
Çok az uyurdu. Þafaktan önce kalkardý. Beþ vakit namazýný kýlar, da-
ima Kur’an-ý Kerim ve Buharî-i Þerif’i okurdu. Dindar, Allah-u Te-
ala’ya baðlý, samimî bir Müslüman idi. Abdestsiz yere basmazdý. Çok
çalýþkandý.”39

Acil bir iþ zuhur edince, gecenin herhangi bir vaktinde uyandýrýlma-
sýný ister, iþlerin kesinlikle ertesi güne býrakýlmasýna rýza göstermezdi.
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Kýsacasý onun, son padiþahlardan en büyük farký bizzat yöneten, bir
düþüncenin sembolü olan ve topluma umut verebilen bir kiþiliðe sahip
olmasýdýr. Bu hâliyle II. Abdülhamid Han, gerçekten son yüzyýllarda
Osmanlý toplumu nazarýnda, kalýplaþmýþ klasik bir padiþah modeli de-
ðildir. Zýtlýklar yumaðý manzarasý arz eden, yani her telde oynayabilen
fakat bildiði yolda ýsrarla yürüyen þuurlu bir kiþiliðe sahiptir.40

Ýþte bu noktada bütün bu anlatýlanlara baktýðýmýzda, M. Ali Kýlýç-
bay’ýn da ifade ettiði gibi, Osmanlýlar, Batýlýlaþmanýn ve bu meyanda
ilerlemenin en yoðun dönemini 34. Osmanlý padiþahý II. Abdülhamid
döneminde -hem de her fýrsatta kendisine isnat edilen istibdat rejimi
suçlamalarýna raðmen- yaþamýþlardýr.41 Bu da bizim için oldukça
önemli bir ölçü olsa gerektir.

C. Ailesi

1. Kadýn Efendileri (Hanýmlarý)
1. Nazik-eda Baþ Kadýn Efendi
2. Bedr-i Felek Baþ Kadýn Efendi
3. Safi-naz Nur-efsun 2. Kadýn Efendi
4. Bidar 2. Kadýn Efendi
5. Dilpesend 3. Kadýn Efendi
6. Mezîde Mestan 3. Kadýn Efendi
7. Emsal-i Nur 3. Kadýn Efendi
8. Ayþe Dest-i Zer Müþfikâ (Kayýhan) 4. Kadýn Efendi

2. Ýkballeri
1. Saz-Kâr Hanýmefendi; 3. Ýkbal
2. Peyveste Hanýmefendi; 2. Ýkbal
3. Fatma Pesende Hanýmefendi; 3. Ýkbal
4. Behice (Maan) Hanýmefendi; 4. Ýkbal
5. Saliha Naciye Hanýmefendi; 4. Ýkbal
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3. Gözdeleri
1. Dürdane Haným; Baþ Gözde
2. Calibos Haným; 2. Gözde
3. Nazlýyâr Haným; 3. Gözde

4. Çocuklarý
a. Oðullarý
1. Mehmed Selim Efendi
2. Mehmed Abdülkadir Efendi
3. Ahmed Nuri Efendi
4. Mehmed Burhaneddin Efendi
5. Abdürrahim Hayri Efendi
6. Ahmed Nureddin Efendi
7. Mehmed Bedreddin Efendi
8. Mehmed Âbid Efendi

b. Kýzlarý
1. Ulviyye Sultan
2. Naile Sultan
3. Zekiyye Sultan
4. Fatma Naime Sultan
5. Seniyye Sultan
6. Seniha Sultan
7. Þadiye Sultan
8. Ayþe Sultan
9. Refia Sultan
10.Hatice Sultan
11. Aliyye Sultan
12.Cemile Sultan
13.Samiye Sultan42
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SULTAN II. ABDÜLHAMÝD HANIN HÝZMETLERÝ

A. Eðitim ve Yönetim Alanýndaki Hizmetleri

II. Abdülhamid, ülkenin imarý ile eðitim ve öðretim müesseseleri-
nin vatan sathýnda yayýlabilmesi iþtiyakýyla çalýþmýþtýr. Bilhassa eðitim
alanýnda giriþilen faaliyetler bu konuda zengin birer misal olmuþtur.
Þöyle ki; devletin muhtelif yerlerinde rüþtiye (ortaokul) ve idadîler (li-
seler) açtýrmýþtýr. Yüksek öðretim alanýnda; Dârülfünun (üniversite)
tesis ettirmiþtir. Ülke genelinde vakýf kütüphanelerini içerikleriyle tes-
pit eden özel kataloglar yaptýrmýþ, böylece öðrencilere kaynak bulma-
da geniþ kolaylýklar saðlanmýþtýr.

Tahta çýktýðý yýldan itibaren, özellikle 1882’den sonra baþta pay-i taht
(baþkent) Ýstanbul olmak üzere devletin bilhassa eðitim alanýndaki
problemlerine eðilmiþ ve kendi idealleri doðrultusunda eðitim yuvalarý
kurulmasýný saðlayabilmek için her ne lâzým ise yapýlmasýný saðlamýþtýr.

Abdülhamid bürokrasiyi siyasetten uzaklaþtýrmaya ve profesyonel-
leþtirerek ehliyetlerini arttýrmaya çalýþmýþtýr. 1878’de kamu hizmetle-
rini ve bürokrasiyi ýslah etmek için bir personel komitesi kurmuþtur.43

Onun eðitim adýna en büyük ideali, saltanata baðlý nitelikli kamu
yöneticileri ile itaatkâr, disiplinli ve iyi yetiþmiþ ordu mensuplarý yetiþ-
tirilmesini saðlayabilmek olmuþtur. Aslýnda hemen her devlet idareci-
si için baþlýca ideal olan bu istekleri, hasýmlarý tarafýndan adeta bir suç-
muþ gibi gösterilmeye çalýþýlmýþ ve bugün de çalýþýlmaktadýr. O, bu
noktada, özellikle fikir adamlarý ile olan iliþkilerinde kendisine isnat
edilen suçlamalara karþý hatýralarýnda þunlarý söylüyor:

“Ben hiçbir zaman okumuþ adamdan korkmadým. Fakat birkaç ki-
tap okumakla kendisini allâme sayan ahmaklardan çekindim ve onlar-
dan uzak durdum. Avrupa milletlerinin lâboratuvarýna imreneceðine,
kýlýk kýyafetlerine imrenen Frenk delisi þaþkýnlar, benim yanýmda itibar
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görmediler. Bundan piþman deðilim. Hiç, her köyde bir cami ve cami-
nin yanýnda bir mektep görmek için bu kadar yýl çabalamýþ bir padi-
þah, bilgi ve akýl düþmaný olabilir mi?

Benim zamanýmda basýlmýþ kitaplara baksýnlar, bir de sonrakile-
re… Avrupa’nýn ne kadar büyük filozofu, âlimi, edebiyatçýsý varsa bun-
larýn en seçilmiþ eserleri benim zamanýmda basýlmýþ, satýlmýþ ve okun-
muþtur. Benim korunmak istediðim Avrupa’nýn bilgisi deðil, Avru-
pa’nýn düþmanlýðý idi. Binlerce talebeyi Avrupa’ya göndererek okuma-
larýný ben saðladým. Bunlarýn içinden üç-beþ çürük adam çýktý ama pek
çoklarý devlete hayýrlý hizmetlerde bulundular. Ben bunlarla iftihar
ederim. Benim saltanatým günlerinde insanlar belki fazla gevezelik
edememiþlerdir ama fazlasýyla okumuþlar, öðrenmiþler ve münevver
insan olmuþlardýr. Fýndýk kadar marifet gösteren bir insan, benden ce-
viz kadar ihsan görmüþtür. Nasýl teþvik etmezdim ki, baþýmýza ne gel-
miþse, dünyada olup bitenlerden haberimiz olmadýðý için gelmiþtir.
Tahta çýkar çýkmaz, o günlerde bazý Avrupa memleketlerine bile girme-
miþ telgrafý bütün ülkeye yaydým. Otuz bin kilometrelik telgraf hattý sü-
rekli benim takibimle döþenmiþ, köylere kadar götürülmüþtür. Tahtel-
bahirin (deniz altý) tecrübeleri benim kesemden verilmiþ para ile Ýstan-
bul’da yapýldý. O günlerde dünyada denizin altýnda giden bir gemiden
Ýngiltere’nin bile haberi yoktu. Benden sonrakiler iþin ucunu býrakmýþ-
larsa bu günah bana yazýlmayacaktýr. Hayýr! Tekrar ediyorum ve kýrýk
kalbimle temin ediyorum ki ben; iyi, güzel, faydalý hiçbir þeyin düþma-
ný olmadým. Bunlara düþman olanlardan baþka...” 44

Kendisinin, Batýlý anlamda ilme düþman olduðu ve bu yönde cere-
yan eden geliþmelere karþý tavýr aldýðý gerekçelerine karþý ise yine ha-
týralarýnda þunlarý söylüyor:

“Ben, akýllý insanlarýn düþmanýymýþým! Bunu utanmadan yazabili-
yorlar. Eðer “akýllý” dedikleri, kendileri gibi ise, ben öyle akla hayatý-
mýn hiçbir gününde itibar etmedim. Yok, eðer gerçekten akýllý insanlara
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düþman olduðumu söylemek istiyorlarsa, bir tek örnek versinler, hepsini
kabul edeyim. Ben bütün hayatýmda akýllý insan aradým. Ne yazýk ki bu-
lamadým. Hiç akla ve bilgiye düþman olsaydým, dârülfünunlar açar,
Mülkiye-i Þahane gibi devlete ve millete bilgili insan yetiþtiren mektep-
ler kurar mýydým? Hiç akla ve bilgiye düþman olsam, horozdan kaçan
genç kýzlarýmýzýn okumasý için dârülmuallimatlar kurar mýydým? Hiç
akla ve bilgiye düþman olsam Galatasaray Sultanîsi’ni Avrupa’nýn üni-
versiteleri ayarýna çýkarýp, orada talebelere hukuk dersleri okutur muy-
dum? Ben Mülkiye-i Þahane’ye felsefe dersini koydurduðum zaman, bü-
tün talebe “Bizi gâvur yapmak istiyorlar.” diye ayaklanmýþtý. Ama ben
gâvurluðun bilgide deðil, cehalette olduðunu biliyordum. Israr ettim,
okudular, adýný sadece hikmetle tebdil ettik. Dârülfünun’da da bu dersi
“fizik” diye okuttuðum gibi…

Ben yalnýz mektepler açarak okumuþ insan yetiþmesine çalýþmakla
kalmadým, kendi kendilerini yetiþtirmek yolunda olanlarý da teþvik et-
tim. Cevdet Paþayý, Ahmet Midhad Efendiyi, Þemseddin Sami Efendiyi,
hatta kendisini büyük tarihçi sanan (Mizancý) Murat Efendiyi ve daha
nicelerini maddeten ve manen destekledim ve eser vermelerini saðla-
dým. Diðer edebiyatçýlarý nasýl himaye ettiðimi daha önce söylemiþtim.
Dârüþþafaka, benden önce kurulmuþtu. Ama bir türlü yürümüyordu.
Devletimin yetimlerine hizmet için kurulmuþ bir mektebi, bugünkü hâle
getiren benim. Fakat ne kadar gariptir ki, bugün bana düþmanlýk eden-
lerin hepsi, benim açtýrdýðým mekteplerde okumuþ olduklarý hâlde ba-
na, “Akla ve bilgiye düþmandý. demekten maalesef utanmýyorlar...” 45
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1820-1908 Arasý Osmanlý Devleti’nde

Yayýnlanan Kitaplar 46

YIL 1820-1839 1840-1859 1860-1876 1876-1908

Edebiyat 56 217 583 2950

Müsbet Ýlim 89 230 583 3891

Din 59 310 372 1307

Yönetim 13 55 118 946

Yukarýda verilen tablo bu noktada ortaya konulan tartýþmalara en
güzel cevap olsa gerektir. Gerekli yorumu ve kararý ise okuyucunun
kendi fikir dünyasýna býrakýyoruz…

Sanayinin geliþimi, tarýmýn modernizasyonu, sanat, zanaat ve iþ-eði-
timi de onun özellikle alâka duyduðu alanlar olmuþtur. Dolayýsý ile Mek-
teb-i Mülkiye, Mekteb-i Hukuk, Sanayi-i Nefise, Hendese-i Mülkiye,
Mekteb-i Týbbiye-i Þahane gibi ilim yuvalarýnýn tesisine bilhassa önem
verilmesini istemiþtir. Bu noktada dikkatlerimizi çeken çok önemli bir
husus vardýr ki bu da; 1876-1886 yýllarý arasýnda açýlan rüþtiyelerde
Arapça, Farsça ve bunlarla birlikte Fransýzca eðitim yapýlýyor olmasýdýr.

1. Döneminde Eðitim Faaliyetleri ve Ýstanbul’daki 
Mekteplerin Miktarý

Kendi devrinde Ýstanbul’da 12 yüksek ve lise seviyesinde, 20 erkek,
9 kýz, 8 askerî, 1 bahriye rüþtiyesi, 19 erkek, 3 kýz numune ilk mektebi
ile 264 sýbyan mektebi kurdurmuþtur. Batý tarzýnda ilk ve orta eðitimin
hakikî kurucusu II. Abdülhamid Handýr. Daha önce de temas ettiðimiz
gibi bütün vilâyetlerde, sancaklarýn çoðunda liseler açtýrýp bunlar için
özel binalar inþa ettirmiþtir. Kazalarda orta mektepler tesis ettirmiþ, Ýs-
tanbul’da ise 6 tane lise açtýrmýþtýr.

32

46 Orhan Koloðlu; Avrupa Kýskacýnda Abdülhamid, Ýletiþim Yayýnlarý, Ýstanbul 1998, s. 406



Ýbtidaî denilen ilk mektepleri köylere kadar sokmuþ olup dönemin-
de ibtidaîlerin sayýsý 6’dan 9347’ye rüþtiyeler ise (orta mektepler)
277’den 619’a çýkarýlmýþtýr. Ayrýca rüþtiye derecesinden itibaren, ya-
bancý dil eðitimini mecburî yaptýrmýþtýr. Ýdadî mekteplerinin sayýsý ise
5’ten, (resmî-özel) 109’a çýkarýlmýþtýr. Ayrýca o, kendisinden öncekile-
rin açmakta baþarýsýz olduklarý Dârülfünun’u eðitime kazandýrarak bü-
yük bir çýðýr açmýþtýr. Bununla da kalmayarak; Hukuk, Mülkiye, Sivil
Mühendis, Sanayi-i Nefise, Ticaret, Orman, Maden ve Ziraat-ý Ameli-
ye Mektebi gibi birçok mektep açtýrmýþtýr.47

II. Abdülhamid’in saltanatýnýn sonunda, Ýstanbul, yetmiþe yakýn
rüþtiye okuluyla iftihar eder duruma gelmiþti.48

2. Yüksek Öðretim Okullarý
1. Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
2. Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi)
3. Dârülfünun (Fen ve Edebiyat Fakültelerinden Oluþan Üniversite)
4. Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi)
5. Dârülmuallimin-i Âliye (33 Adet Yüksek Öðretmen Akademisi)
6. Hendese-i Mülkiye (Mühendislik Fakültesi)
7. Maliye Mektebi
8. Ticaret Mektebi
9. Halkalý Ziraat-ý Mekteb-i Âlisi (Ziraat Fakültesi)
10.Ticaret-i Bahriyye (Deniz Ticareti Okulu)
11. Dârülmuallimat ( 12 Adet Kýz Sanat Okulu)
12.Dilsiz Ve Âmâ Mektepleri (Körler ve Saðýrlar Okulu)
13.Aþiret Mektebi (Doðudaki Kürt aþiret reislerinin çocuklarýnýn 

yetiþtirilip devletle kaynaþmasý amacýyla)
14.Þimdiki Ýstanbul ve Üsküdar Lisesi Binasý
15.Maden Arama Mektebi 49

Sultan II. Abdülhamid, genel olarak Orta Doðu’nun ve özel ola-
rak Türkiye’nin temellerini atmýþ olan modern eðitim de dâhil olmak
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üzere, bir dizi geniþ reformlar yapmýþtýr. Kendisi ve danýþmanlarý di-
nin ve geleneðin savunucularý ve Ýslâm’ýn bilim ve ilerleme ile bað-
daþtýrýlabileceðine inanan kiþiler olduklarý kadar, deðiþim ve yenilen-
meden de yanaydýlar.50

3. Gayr-i Müslimlere Ait Okullar

Bu dönemde Osmanlý Devleti gayr-i müslim unsurlara oldukça ge-
niþ bir eðitim hürriyeti saðlamýþtýr. Bu d önemde gayr-i müslimlerin
eðitim kurumlarý sayýlarý þöyledir:

1. Rum Mektepleri ..............66 Adet
2. Ermeni Mektepleri ..........45 Adet
3. Musevî Mektepleri ..........34 Adet
4. Protestan Mektepleri .......11 Adet
5. Katolik Mektepleri ............9 Adet
6. Bulgar Mektepleri .............3 Adet

B. Emniyet ve Adliye Teþkilâtý

Adliye sahasýnda ceza usulü ve ticaret usulü kanunlarý çýkartýlmýþ
ve ilk defa mahkemelerde savcýlýk müessesesi vücuda getirilmiþtir.

Polis Teþkilâtýný “Batýlý ülkeler tarzýnda” geliþtirip, memurlarýn ge-
leceðini düþünerek “Tekaüt (emekli) Sandýðý” kurdurmuþtur. Devletin
hazinesinin imkânlarý ve bazý valilerin gayretleri ile vilâyetlerde (il);
yollar, köprüler, okul binalarý, hükümet konaklarý inþa edilmiþtir.

Ayrýca yabancý sermaye devreye sokularak Anadolu ve Rumeli De-
miryollarý döþetilmiþtir. 51
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C. Kültür Müesseseleri

Modern ve millî bir mimarî ve ayný zamanda güzel sanatlar II. Ab-
dülhamid’in zamanýnda geliþmiþtir.52

1. Müze-i Hümayun (Devlet Müzesi)
2. Askerî Müze
3. Beyazýt Kütüphane-i Umumîsi
4. Yýldýz Kütüphanesi
5. Beþiktaþ Tepesindeki Yýldýz Sarayý ve Camii

D. Týbbî Müesseseler

1. Haydarpaþa Askerî Týbbiyesi
2. Þiþli-Etfal Hastahanesi (Çocuk Hastanesi)
3. Dârülâceze (Yaþlýlar ve kimsesizler için bakýmevi)
4. Beyoðlu Kadýn Hastahanesi
5. Þam’da Týbbiye-i Mülkiye

E. Ýbadethaneler

1. Müslümanlar için çok sayýda cami
2. Ermeniler için kilise
3. Rumlar için kilise
4. Musevîler için sinagog

Adý geçen ibadethaneler günümüzde de mevcut olup hâlen hizmet
vermektedirler.

F. Askerî Alanýndaki Müesseseler

O, Osmanlý Devleti ordusunun modern silâhlarla teçhiz edilmesi
hususunda hassasiyet göstermiþ ve bu görüþ paralelinde hareket ede-
rek, o yýllar için gayet modern ve birçok ülke için asýl deðeri bilinme-
yen denizaltý üzerinde durup, savaþ gücünün hayli kuvvetli olabilece-
ði düþüncesi ile 2 adet denizaltý satýn almýþtýr. 1886 yýlýnda satýn alýnan
ve o yýllardaki adý “Tahtelbahir” olan iki gemiden birincisi, Haliç Ter-
sanesi’nde, ikincisi ise Ýngiltere tersanelerinde monte edilmiþtir.
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II. Abdülhamid Hanýn donanmayý ihmal etmesi çok tenkit edilmiþ-
tir. Bu tenkit tamamen yersiz deðilse de tamamen haklý da deðildir. II.
Abdülhamid’in, amcasýnýn eseri olan donanmanýn onun hal’inde topla-
rýný saraya çevirmesinden doðan bir ruhî tutum içinde bulunduðu mu-
hakkaktýr. Ancak bu donanma, Sultan Aziz’in hal’inde yeryüzünde 3.
idi. Hatta 2. sayýlan Fransýz donanmasýndan daha yeniydi. 93 maðlubi-
yetinden sonra, devlet çok aðýr tazminat da yüklendiði için, böyle bir
donanmayý, daima yenileyerek seviyesini muhafaza etmek, artýk Os-
manlý Devleti için imkânsýzdý. Ýngiltere ve Almanya’nýn bu uðurda
milyarlar harcadýklarý bir devirde Osmanlý Devleti’nin ayný þeyi yap-
masý, ancak çýlgýnlýk olabilir ve Sultan Aziz’inki gibi, devletin malî
iflâsý ile neticelenirdi. Bununla beraber II. Abdülhamid yeni kruvazör-
ler (Hamidiye, Mecidiye v.s.) de satýn almýþtýr. 53

O, bunlarýn yanýnda modern, iyi eðitimli, nitelikli ve disiplinli bir
ordu kurabilmek için askerî rüþtiyeler ve idadîler açtýrmýþ; devletin
kalbini teþkil eden ordunun modernize edilebilmesi için elinden geleni
esirgememiþtir.

Askerlik noktasýnda Doðu Anadolu Bölgesinde kurdurttuðu Hami-
diye Hafif Süvari Alaylarý da bölgede huzur ve sükûnetin saðlanmasý
adýna oldukça faydalý olmuþtur.

G. Ulaþým ve Haberleþme

Ýç politikada merkeziyetçi ve otoriter bir rejimi benimseyen, dýþ po-
litikada ise fevkalâde çok yönlü bir politika takip eden, Panislâmizm
gibi iddialý, fakat popüler bir ideolojiyi kabullenen, eðitimde moder-
nizmi savunan ve uygulayan II. Abdülhamid gibi bir padiþahýn ulaþtýr-
maya ve haberleþmeye önem vermemesi düþünülemez. Çünkü onun
hedefi devleti muhafaza ederek kendi itibarýný da içte ve dýþta arttýr-
maktý. Bu hedefe varmak için sadece siyasetle yetinmemesi ve hedefe
götürecek somut þartlarýn da hazýrlanmasý gerekirdi. Bunlardan biri
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eðitim alanýnda giriþtiði modernleþtirme hareketi ise, ikincisi de ulaþ-
týrma ve haberleþme, özellikle demiryolu yapýmý ve telgraf konusun-
daki teþebbüsleridir. Çünkü yöneten ve her þeye hâkim olmak isteyen
padiþah için demiryolu ayak, telgraf ve istihbarat ise göz-kulak dere-
cesindedir. Ayný zamanda demiryolu ve telgraf, çaðýn en önemli ve en
modern icatlarýndandýr. Bunlarýn sayesinde devletin askerî, içtimaî, ti-
carî, fikrî ve iktisadî çehresi deðiþebilirdi. O hâlde bu iki teknoloji va-
sýtasýyla ülkede ulaþým ve haberleþme aðý örülmeliydi. Böylece mesa-
feler kýsalacak, devletin gücü her tarafa uzanabilecek, en önemlisi top-
lumda hareketlilik saðlanacaktý.

Ýþte bu sebeplerle o, ilk olarak demiryolu konusuna el attý. Onun,
tahta çýktýðý tarihte, Osmanlý Devleti’nde 300-400 kilometrelik demir-
yolu vardý. Bunlarýn hepsi de, 1866’da inþa edilen Ýzmir-Aydýn Hattý,
1873’te yapýlan Haydarpaþa-Ýzmit Hattý ve Ýstanbul-Edirne Hattý’ndan
ibaretti. 1885’ten itibaren hýzlý bir demiryolu yapýmý baþlatýldý. Bunda
büyük devletlerin demiryolu imtiyazý alma rekabetinin de büyük rolü
olmuþtur. II. Abdülhamid Han bundan istifade ederek Haydarpaþa-
Baðdat Hattý ile Ýstanbul’u Basra Körfezi’ne, Þark Ekspresi ile Osman-
lý Devleti’ni Avrupa’ya, Hicaz Demiryolu (Þam-Medine Hattý) ile de
Anadolu’yu kutsal topraklara (Mekke-Medine) baðladý. Ýþte böylece
tüm bu geliþmeler devletin çehresini oldukça deðiþtirdi.

Ýstanbul’u Þark Ekspresi ile Paris’e Hicaz Demiryolu’yla da Medi-
ne’ye baðlamakla, hem modernist ve yenilikçi yanýný hem de Ýslâmcý
gelenekçi yanýný vurgulayarak, Doðu-Batý arasýnda bir senteze ulaþma
arzusunu göstermiþ olabilir. Baðdat Demiryolu ile de liberal Ýngiltere
ve Fransa ile otoriter Almanya’yla dýþ iliþkilerini dengelemek istemiþ-
tir. Neticede o, demiryollarý politikasý ile Osmanlý Devleti’nin stratejik
önemini, askerî gücünü arttýrmýþ, beþerî hareketliliði ve fikirlerin hýz-
la yayýlmasýný saðlamýþtýr. Hicaz Demiryolu, onun Ýslâm âleminde,
halk arasýnda popülaritesini arttýrmýþ ve tüm bu geliþmeler onu Pa-
nislâmizmin sembolü hâline getirmiþtir.54
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Telgraf da demiryollarý gibi, sadece halk için bir kolaylýk deðil, as-
kerî ve iç güvenlik açýsýndan da devlet ve hükümet için oldukça önemli
bir hizmetti. II. Abdülhamid Han, telgrafýn deðerini çok çabuk anlamýþ-
tý. Nitekim Galatasaray ve Dârüþþafaka Sultanîlerinin programlarýna
telgrafçýlýk dersi koyduðu gibi, 1883’te Paris’e öðrenciler göndermiþtir.55

Telgrafa gösterilen bu ilgi hiç þüphesiz merkeziyetçi bir idarenin
elinde telgrafýn çok önemli bir araç olmasýndan kaynaklanýyordu. Tel-
graf aðý sayesinde devletin bütün vilâyetleri, sancaklarý Ýstanbul’a bað-
lanmýþtý. Böylece istediði her zaman haber alma, emir gönderme
imkânlarýna sahip olmuþtu. Bu ise devlete askerî, iktisadî, siyasî kolay-
lýklar ve üstünlükler saðlamýþtýr.

Haberleþmede telgraf kadar önem kazanan ikinci bir araç ise basýn-
yayýndý. Sansüre raðmen II. Abdülhamid devrinde gazete, kitap, dergi
basýmý ve okuyucu kitlesi günden güne artarak, Türk toplumu okuma-
ya ve yazmaya alýþtýrýlmýþtý. Bu da modernleþmenin oldukça önemli
bir göstergesidir.56

Sonuç olarak diyebiliriz ki; “açýkça her bakýmdan ilerlemeden ya-
na olan II. Abdülhamid Han, edebiyat, basýn, seyahat, ekonomik yatý-
rým vs. pek çok alanda gerçek manada bir serbestiyet getirerek toplu-
mun hem yapý hem de kültür ve düþünce bakýmýndan yepyeni bir þekil
almasýna yol açmýþ” büyük bir hükümdar olarak tarihin hafýzasýnda ye-
rini alacaktýr.57
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H. Sanayi, Ulaþým ve Sosyal Alanlardaki Hizmetlerin 
Listesi

1. Feshane ve Hereke Kumaþ Fabrikalarýnýn geniþletilerek daha 
verimli olmasýnýn saðlanmasý

2. Yýldýz Çini Fabrikasý
3. Muntazam Rýhtým Ýnþaatlarý
4. Kâðýthane’de Hamidiye Ýçme Sularý
5. Atlý ve Elektrikli Tramvaylar
6. Hicaz Demiryolunun yapýmý (hacý adaylarýnýn rahat yolculuk

yapabilmelerinin saðlanmasý için)
7. Hicaz-Basra telgraf hatlarýnýn tesisi

(Medine-i Münevvere’ye kadar)
8. Yafa-Kudüs Demiryolu
9. Ankara Demiryolu
10. Hamidiye Kâðýt Fabrikasý
11. Bursa Demiryolu
12. Dolmabahçe Saat Kulesi
13. Kadýköy Havagazý Fabrikasý
14. Beyrut Limaný Rýhtýmý
15. Osmanlý Sigorta Þirketi
16. Küçüksu Barajý
17. Manastýr-Selanik Demiryolu
18. Þam-Horan Demiryolu
19. Eskiþehir-Kütahya Demiryolu
20. Galata-Tophane Rýhtýmý
21. Afyon-Konya Demiryolu
22. Sakýz Limaný Rýhtýmý
23. Ýstanbul-Selanik Demiryolu
24. Yeni Balýkhane
25. Haydarpaþa Rýhtýmý
26. Trablusgarp (Bingazi) Telgraf Hattý
27. Ýstanbul-Köstence Telgraf Hattý
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28. Haydarpaþa Tren Ýstasyonu Binasý
29. Divan-ý Muhasebat (Sayýþtay)
30. Terkos Suyunun Ýstanbul’a Getirilmesi
31. Alman Çeþmesi
32. Sirkeci Yeni Postahane Binasý
33. Dârülfünun Binasý (Üniversite)
34. Ticaret-Ziraat ve Sanayi Odalarý
35. Tahrir-i Nüfus Teþkilâtý
36. Ziraat Bankalarý
37. Osmanlý Bankasý Binalarý
38. Reji Binasý 58
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SULTAN II. ABDÜLHAMÝD HAN DEVRÝ OSMANLI
DEVLETÝ’NE GENEL BÝR BAKIÞ (1876-1908)

A. Devletin Genel Durumu

Kendisi tahta çýktýðýnda Osmanlý Devleti içte ve dýþta tam bir bu-
nalým içindeydi. Malî sýkýntý dayanýlmaz seviyelere ulaþmýþ, diðer ta-
raftan Avrupa kabuk deðiþtirircesine, yeniden güçler dengesi arayýþla-
rýna saplanmýþtý. Bu sebeple Avrupa’nýn muhtelif baþkentlerinden ge-
len baskýlar oldukça sýklaþmaktaydý. Baþkent Ýstanbul’da ise siyasî
çevreler meþrutî bir düzene geçilmesi ile Avrupa’nýn siyasî baskýlarý-
nýn hafifleyeceði inancýndaydý.59 Onun bizzat hazýrlayýp uygulama sa-
hasýna koyduðu siyaset ise özetle þöyleydi:

Batýya karþý dengeci bir politika izlemiþ, Avrupa devletlerini birbi-
rine karþý kullanmýþ, hatta bunda bile “denge” faktörünü her zaman bi-
rinci planda tutmuþtur.

Doðuya yönelik olarak ise Ýslâmcý bir politika izleyip, “halifelik”
sýfatýný azamî derecede deðerlendirebilmek gayesi ile meseleye olduk-
ça fazla önem vermiþtir. Bu baðlamda papalýðýn misyonerlik faaliyet-
lerine karþý Hindistan ve Japonya’ya Kur’an-ý Kerimler göndererek
Ýslâmiyet’in tüm cihana yayýlabilmesi çalýþmalarýna giriþmiþtir.60

II. Abdülhamid, beþ yýl içinde güçlü bir iktidar kurmayý baþarmýþ
olup, bu otoritenin kurulmasýnda gösterdiði ustalýk, siyasî stratejinin
en güzel örneklerinden biri olmuþtur.61

B. Ýç Politika

Sultan II. Abdülhamid Hanýn emperyalist devletleri rekabete sürük-
lemek, tezada boðmak, birbirine düþürmek, iç ve dýþ meseleleriyle zayýf
taraflarýndan yakalayýp hezimete uðratarak, hasta yataðýndaki Osmanlý
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Devleti’ne rahat bir nefes aldýrýp onu içten kurtarmanýn çarelerini ara-
maktan ibaret olan dýþ politikasý yanýnda iç politikasý da ustacaydý.

Ýç politikasýnýn temel prensipleri özetle þu þekildeydi: Memleket
için zararlý fikir ve düþünceleri temizlemek, cahil kalmýþ halkýn ceha-
letten kurtulmasýný temin etmek, Batýnýn ilim ve teknolojisini alýrken
Batýnýn millî deðerlerinden halkýný uzak tutarak Ýslâmiyetin saðlam te-
melleri üzerine Osmanlý Devleti’ni eski ihtiþamýna kavuþturmak.
Devlet ve hükümet bünyesine, yetiþmiþ, bilgili, millî ve manevî deðer-
lerine baðlý sadýk yöneticiler yetiþtirerek tayin etmek, kurtuluþun an-
cak Ýslâm dinini tam ve doðru yaþamakta olduðunun gerçeðini halkýn
öðrenmesini temin etmektir.

Onu, devrin önemli adamlarýndan bir tanesi olan Sir Henry Woods
Paþa ise þöyle tahlil ve tasvir etmektedir:

“Bana göre Sultan II. Abdülhamid gelmiþ geçmiþ Osmanlý padiþah-
larý arasýnda en müstesna mevkii iþgal edenlerden bir tanesidir... Os-
manlý Devleti’nin kuruluþundan beri gelen en baþarýlý hükümdarlardan
biri... Çok sakin ve gösteriþten uzak bir hayatý vardý. Herhangi bir me-
seleye çözüm yolu ararken etrafýndakileri dinler, ancak onlarýn esiri ol-
mazdý. Tahta çýkmadan önce bile akýllý ve nazik þahsiyeti sebebiyle, Ýs-
tanbul’a gelen bazý Avrupalýlar, onu ziyaret ederlerdi. Tahta çýktýktan
sonra, kendisine bir kukla nazarýyla bakýldýðý vehmine kapýldý. Zira
amcasý tahttan indirilmiþ ve aðabeyi bir kenara itilmiþti. Bu olaylarý
çok yakýndan görmüþtü. Bundan dolayý, insanlara, çevresindeki þahýs-
lara güvensizlik duygusu belirmeye baþladý ve bu duygu zamanla, en
aðýr derecelere vardý. O öyle ki; artýk kimseye güvenmiyordu. Abdülha-
mid rejimi hakkýnda doðru hükme varmak için, olaylara akýlcý açýdan
bakmak gerekir. Bu açýdan bakýldýðýnda, idaresinin ne kadar iyi olduðu
görülecektir. Çünkü Abdülhamid, baskýcý idare tarzýna raðmen, impa-
ratorluðun yeni baþtan organize olmasý için çalýþýyordu. Abdülhamid
olmasaydý, ne son yýllara kadar geniþ ve müstakil bir Osmanlý Devleti,
ne de Ankara Hükümeti (Türkiye Cumhuriyeti) olabilirdi. (Amiral
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Henry Woods bu satýrlarý 1924 yýlýnda yazmýþtýr.) Abdülhamid’in tahta
çýkýþý, çok þanssýz bir devreye rastlar. Abdülhamid tahta çýkar çýkmaz
Türkiye’yi yoksul bir duruma düþüren Türk-Rus Harbi patlak vermiþti...
Bu harbin bütün aðýr neticelerine raðmen uðranýlan kayýplarýn Abdül-
hamid zamanýnda giderilmesi, hayrete þayandýr. Zira Rus Savaþý Türki-
ye’yi para ve personel bakýmýndan tamamen iflâs ettirmiþtir. Önceki hü-
kümdarlar zamanýnda muhtelif anlaþmalar gereðince alýnan dýþ borç-
lar, ödenemeyecek seviyeye ulaþmýþ ve biriken faizler, anapara borç tu-
tarýný aþmýþtý... Savaþtan sonra yapýlan Berlin Antlaþmasý ile bir yan-
dan Avrupa’daki en büyük ve en zengin eyaletlerini, diðer yandan Do-
ðudaki stratejik savunma pozisyonunu kaybetmiþti... Bütün bu kötü ne-
ticelere raðmen devlet hazinesi, birkaç yýl içinde yeniden düzene sokul-
du, ticaret canlandýrýldý ve dýþ borçlarýn mühim kýsmý ödendi. Bu ara-
da Türk ordusunun gücü de arttýrýldý ve Türkiye’nin dostluðu, yeniden
büyük devletler tarafýndan aranýr hâle geldi...” 62

II. Abdülhamid Hanýn devletin iç durumu hakkýndaki görüþleri
ise þöyledir;

Bu hususta o, dünya ve devlet þartlarý açýsýndan her devletle iyi iliþ-
kiler tesis ederek devleti ve milleti savaþ ortamýndan uzaklaþtýrmayý
hedeflemiþti. Zira devletin ve milletin kendini toplamasý için uzun ba-
rýþ dönemlerine ihtiyacý vardý. Bunu kendisi þöyle ifade ediyor:

“Allah bize sulh ve sükûnet nasip etsin. Hiçbir memleketin bizim
kadar buna ihtiyacý olduðunu sanmýyorum.”

Devletin daimî müttefikleri sanýlanlar da dâhil olmak üzere, dünya-
da bütün devletlerin sadece siyasî ve ticarî menfaatleri dolayýsýyla dost
olduklarýna iþaret ederken, devrinin politikasýnýn temellerini üç kýsým-
da deðerlendirmektedir:

1. Topraklarýný geniþletmek,
2. Daha önce kaybedilen yerleri geri alarak gücünü artýrmak,
3. Topraðýný muhafaza ile ticaretini geliþtirmek.
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Bu çerçevede, devletin müttefiki kabul edilen Ýngiltere, Fransa ve
Almanya’yý deðerlendiren onun son derece realist bir yaklaþýmla þu
sonuca vardýðý görülüyor:

“Dünyada yalnýzýz. Düþman vardýr, fakat dost yoktur. Salip her za-
man müttefik bulabilmekte fakat hilâl her zaman yalnýz kalmaktadýr.
Osmanlý Devleti’nden menfaat bekleyenler ona dost görünmekte, fa-
kat umduðunu bulamadýðý zaman hemen düþman kesilmektedir...”

O, dýþ politikada Ýngiltere’ye mi yoksa Rusya’ya mý yakýnlaþýlaca-
ðýnýn daima tartýþýlmasýný isterken, devletin toprak bütünlüðüne, mer-
kezî idare sistemi ve baðýmsýzlýðýna zarar gelmemesinin esas prensip
olarak tutulmasýný istemiþti. Ancak hangisi ile birleþilirse birleþilsin di-
ðerinin maddî ve manevî zararlara sebep olacaðýna da iþaret ediyordu.
Devrin önde gelen devlet adamlarýndan Kâmil Paþa Ýngilizlerin, Said
Paþa ise Fransýzlarýn teveccühünü kazanmanýn gerekliliðini ileri sürü-
yorlardý. Bunlara karþýn o her iki devletten de fayda gelmeyeceðini gö-
rerek, “Ancak milletin niyeti halis olup da aralarýnda bir ittihat ve it-
tifak edebilir.” kanaatine varmýþtýr. Yine de her iki devletin Anadolu ýs-
lahatý konusundaki baskýlarýna karþý bir diðer denge unsuruna duyulan
ihtiyacýn “Devlet-i Aliyye’ye karþý doðrudan doðruya saldýrgan ve kö-
tü bir politikasý olmadýðý anlaþýlan” Almanya ile giderilmesine çalýþýl-
mýþtýr. Bu esnada ekonomik büyümesinin zirvesine doðru hýzla yükse-
len Almanya’nýn, fabrikalarý için hammadde kaynaðý, mamul madde-
leri için pazar olarak deðerlendirdiði Osmanlý Devleti’yle yakýnlaþ-
mak istemesi bu iþbirliðini kolaylaþtýrmýþtýr.

Onun, devlet siyasetine yön verirken, devletin iç durumu ile ilgili
görüþlerinin de bilinmesi gereklidir. Zira padiþah kendi topraklarýnda
gözü olan devletlerle uðraþýrken, iç politikasýnýn da buna yardýmcý ol-
masý lâzýmdýr. Devamlý dýþ müdahaleye müsait içyapýsýyla Osmanlý
toplumu nasýl dýþ politika uygulamalarýna destek olabilirdi? Diðer taraf-
tan, toplumu tek vücut olarak idareyi desteklemeye yöneltecek üst ka-
deme yöneticileri hakkýnda padiþah ne düþünüyordu? Onlarýn meseleye
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yaklaþýmlarý ile II. Abdülhamid’in yapmak istedikleri baðdaþabilecek
miydi? Sorularýn cevabý bir yerde bu sahada nelerin yapýlmasý gerekti-
ðini ortaya koyacaktýr. Zira o, devletin ve milletin hayatiyetini koruma-
sý için bazý özelliklere sahip olmak gerektiðini düþünüyordu. Bunlar;
din, dini korumak için biraz taassup, maarif (eðitim), milliyet, servet ve
sanayi idi. Bu hususlarda, Osmanlý’nýn toplum durumunun tatmin edi-
ci olmadýðýný gören padiþah, halký bilgilendirerek ilerlemeyi, birlikte
baþarmayý gerekli görüyordu. Buna ilâveten bugün bile eksikliðini çek-
tiðimiz yetiþmiþ eleman sýkýntýsýna iþaretle “devletin iç ve dýþ gaileler-
den çok fazla zarar görmeden devam edebilmesi her þeyden önce yetiþ-
miþ insanlara baðlýdýr. Ancak teessüf olunur ki, tam bilgisi olan adam-
larýmýz pek azdýr. Bilakis nakýs (eksik) malûmatlý bulunanlarýmýz pek
çoktur. Milliyet ve dinin ne demek olduðunu bilmez, yabancýlarýn alkýþ
ve paralarýna kanarlar.” demektedir. 63

Bu þartlar göz önüne alýndýðýnda, “Milletin de ittihat arzusuyla Dev-
let-i Âliye için Ýngiltere ve Rusya arasýnda bir politika ittihazý (tespit)
lâzýmdýr.” dedikten sonra kendisi hakkýndaki, “ Yýldýz’da inzivaya çekil-
diði, halktan kopuk, onlarýn þikâyetlerine kulaklarý týkalý, müstebit” suç-
lamalarýný temelden çürütecek bir çaðdaþlýkla, basýn-yayýnýn önemini ve
dýþ politikada etkin olmak için içte güçlü olmanýn, politikalarýna kamu-
oyunun desteðini almanýn gereðine iþaret etmiþtir. Nitekim dönemin ka-
lemi ve en güçlü þahsiyetlerinden Ahmed Midhad Efendiye gönderdiði
bir emirde, “Eðer minarelerde ezanýn devamýný, Ýstanbul’un ebedî baþ-
kent kalmasýný, devletin ilelebet devamýný arzu ediyorsak, efkâr-ý umu-
miyeyi bu noktada cemetmek zarurîdir.” diyerek meseleye verdiði ehem-
miyeti göstermiþtir. Ayný yerde padiþah, bir tehdide de iþaret etmektedir.
II. Abdülhamid Han, Ýngiltere’nin hilâfeti Ýstanbul’dan Cidde veya Mý-
sýr’a naklederek himayesine almayý ve böylece dünya Müslümanlarýný
istediði gibi yönlendirmeyi hedeflediðine deðinmektedir. Ýngilizler, hali-
fe olmasý hasebiyle Osmanlý padiþahlarýnýn Müslümanlar nezdindeki
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itibarýný daha önce kendi menfaatleri için kullanmýþtý. Ancak 1877’de
Afganistan’a halifenin elçisi olarak gönderilen Ahmed Hulusi Efendiye
Müslümanlarýn aþýrý sevgi göstermeleri zaten Osmanlý yanlýsý siyasetten
vazgeçmiþ olan Ýngiliz yöneticilerinde halifeliðin nüfuzunu kendi
aleyhlerine kullanýlýr endiþesiyle yýkma fikri kuvvet kazandý. Düþmana
onun silâhýyla mukabele etmek gereðine inanarak, halifeliðini milletler
arasý siyasette, özellikle de Müslüman sömürgesi olan devletlerle iliþki-
lerinde etkili bir silâh hâline getirme çalýþmalarýna giriþti. 64

Büyük enerji sahibi olan sultan, tahta çýkar çýkmaz, imparatorluðu
içeride ve dýþarýda kuvvetlendirmek, Rus Harbi’nde kaybolan itibarýný
yeniden kazandýrmak ve dünya Müslümanlarýný bir manevî çatý altýnda
birleþtirmek için halifelik yetkilerini þahsýnda toplamak suretiyle, aza-
metli hilâfet müessesini yeniden canlandýrmaya baþladý. Ýslâm halklarý-
ný himayesine almakla, gerçek bir halife olduðunu ispat etti. Ýmparator-
luðun çöküþ devri baþladýðýndan beri hiçbir padiþah-halife, Abdülhamid
gibi cihanþümul bir kabul görmedi. Orta Afrika ve Batý Çin memleket-
lerine kadar, dünyanýn dört bir tarafýndan gelen Müslüman temsilcileri-
ni, Yýldýz Sarayý’nda misafir etti. Hac zamanýnda, Karadeniz yoluyla Ýs-
tanbul’a gelen Tatar, Kalmuk, Kýrgýz, Kafkas ve Kaþgar Türkleri ile Af-
ganlar ve Türkmenler, Üsküdar’daki Valide Camii’nde toplanýrlar, iaþe
ve ibatalarý devletçe saðlanýr, sonra padiþahýn gemileri ile Cidde’ye hacý
olmaya giderlerdi. Ýstanbul hac zamanlarýnda, bilhassa Kuzey ve Kuzey-
doðu ülkelerindeki Müslümanlarýn toplandýklarý bir þehir olurdu.65

Dünyayý aralarýnda bölüþme sürecine giren Avrupalý büyük devlet-
lere karþý Osmanlý varlýðýný kendi gücü ile koruyamayacaðýný bilen ve
tek çarenin “devletler arasý rekabetten yararlanarak her birine daha bü-
yük pay ümidi vererek birini öbürüne düþürmek” olduðuna inanan II.
Abdülhamid, halifeliðinin Rusya ve Ýngiltere için oluþturduðu tehdi-
din farkýndaydý. Çünkü her iki devlet de önemli miktarda Müslüman
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nüfusa sahiptiler. Ama asýl önemli olan husus, sömürge olmuþ, emek-
leri ve insanlýklarý sömürülen dünya Müslümanlarýnýn gözünde halife-
nin bir kurtuluþ ümidinin sembolü olmasý idi. Bu düþünce ile dünya
Müslümanlarýný her ihtimale karþý saðlam ve kendine baðlý tutmaya
dikkat etmiþ, onlarý neticesi riskli bir teþebbüse sokmayý da düþünme-
miþti. Bu suretle II. Abdülhamid devri uygulamalarýna yön veren poli-
tikalarýn üç ana unsuru belirlenmiþ olmaktadýr;

1. Ýngiltere ve Rusya baþta olmak üzere Avrupa’nýn büyük dev-
letlerine karþý aktif bir denge tesis etmeye çalýþmak,

2. Osmanlý toplumunu din esasý etrafýnda bir araya getirerek 
dâhilde huzur ve güveni saðlamak,

3. Hilâfeti, Ýngiltere ve Rusya baþta olmak üzere Müslüman
kolonisi bulunan sömürgeci devletlere karþý bir tehdit unsuru 
olarak kullanmak.

Bu esaslar üzerinde þekillenen politika genel olarak uygulanmýþ ol-
makla beraber, bazen denge unsurlarý deðiþtirilmiþtir. Meselâ, 1885’te
Ýngiltere’ye karþý Rusya ve Ýran ile bir ittifak denemesi gündeme ge-
lirken, 1890’lý yýllarýn müttefiki Almanya olmuþtur. Öte yandan
hilâfet hem dýþ siyasette tehdit unsuru, hem de iç siyasette Müslüman
halký birleþtirici bir unsur olarak devrede tutulmuþtur. Ancak hiçbir za-
man, tahrikçi ve netice alýcý mahiyette bir silâh olarak düþünülmemiþ-
tir. Buna mukabil politikanýn kültürel mahiyette anlaþýldýðýný, belgeler-
den ve tespit edebildiðimiz uygulamalardan anlamaktayýz. 66

Son olarak bu noktada onun, devlet yönetimine ait þu fikirlerini be-
lirtmekte büyük fayda görüyoruz. O diyor ki;

“Osmanlý tarihini anlayanlar bilirler ki, bu ülke kuvvete dayanarak
deðil adalete dayanarak kurulmuþtur. Eðer Osmanlý ordularý gittikleri
yere adalet yerine zulüm götürselerdi, bu imparatorluk kurulmadan çe-
kirdek hâlinde parçalanýrdý. Adalet meþruiyetin temelidir. Meþruiyet,
hükmetmenin mesnedidir. Kuvvet meþruiyetin müeyyidesidir. Bu hâlde
kuvvet meþruiyete, hükmetme adalete dayanmak zorundadýr. Her kim ki
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adaletsiz hükmetmeye, meþruiyetsiz kuvvet kullanmaya kalkarsa yýkýlýr.
Ordu, gayesi içinde elindeki kuvveti kullanýrsa meþru, gayesi dýþýna ka-
yarsa gayr-i meþrudur. Belki bazý þeyleri yakar, yýkar ama sonunda ken-
disi de yýkýlýr. Ve maalesef bu enkazýn altýnda bir devlet de çöker.” 67

C. Dýþ Politika ve Ýslâmcýlýk (Panislâmizim)

Onun en baþarýlý yönü; dýþ politikasýdýr. O, dünyadaki geliþmeleri
yakýndan takip etmek üzere sarayda bir çeþit bilgi merkezi kurdu. Tür-
kiye ile ilgili bütün dünyada yazýlan yazýlar ve raporlar burada topla-
nýr ve deðerlendirilirdi. Padiþah gerektiðinde yerli ve yabancý ilim
adamlarýndan da bilgi alýrdý. II. Abdülhamid’in dýþ politikasý prensip
itibariyle basit, ancak uygulanýþ bakýmýndan oldukça zordu.68 Dýþ po-
litikasýnýn temel prensibi, ülkeyi savaþtan uzak tutarak barýþ içinde ya-
þatmak, böylece iktisadî ve sosyal kalkýnmayý temin etmekti. Amcasý
Abdülaziz zamanýnda, onun ziyaretlerinde ve seyahatlerinde bulunan
Þehzade Abdülhamid, Fransýz Ýmparatoriçesi, Avusturya Kralý, Prus-
ya Veliahdý, Galler Prensi, Fransa Prensi, Þeyh Þamil ve Emir Abdül-
kadir gibi Batýlý ve Doðulu önemli devlet adamlarýyla tanýþmýþtýr.

Tahsin Paþa hatýratýnda, onun dýþ siyasetini þöyle özetliyor: “II. Ab-
dülhamid Hanýn siyaset-i hariciyede mesleði þu idi: Rusya’yý idare etmek,
Ýngiltere ile asla mesele çýkarmamak, Almanya’yý istinat etmek, Avustur-
ya’nýn gözünün Makedonya’da olduðunu unutmamak, diðer devletlerle
mümkün mertebe hoþ geçinmek, Balkanlar’ý birbirine karýþtýrýp Bulgar-
lar, Sýrplar ve Yunanlar arasýnda nifak ve ihtilâf çýkarmak.” 69

II. Abdülhamid Hanýn dýþ politikasýnýn temel prensipleri ise;

Merkeziyetçilik, denge, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk, ihtilâflardan yarar-
lanma, barýþ, gönül alma, taviz, yerine göre þiddet, tecrit ile korkutmaya
dayanýyordu. Bu temel prensipleri de bizzat kendi kontrolünde yürüt-
mekte ve her þeyle ilgilenmektedir. Bilhassa dýþ politikada tarafsýzlýða
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çok önem veriyordu. O, etrafýndaki dostlarýyla ve düþmanlarýyla iyi ge-
çinebilmek için aradaki münasebetleri uygun bir seviyede tutmaya, biri-
siyle dost olabilmek için diðerlerinin düþmanlýðýný kazanmamaya dikkat
ediyordu. Mükemmel bir diplomat olan II. Abdülhamid Han, geniþleme
arzusu içinde büyük devletlerin birbirleri arasýndaki rekabetten ve kýs-
kançlýktan azamî ölçüde nasýl faydalanacaðýný çok iyi biliyordu. Amacý,
Osmanlý Devleti’nin büyük devletlerle dostluðunu muhafaza etmek su-
retiyle harp tehlikesini bertaraf etmekti.

Tarafsýzlýk politikasý gereði herhangi bir Avrupa devletine yaklaþýp,
diðerlerinin düþmanlýðýný kazanmaktan çekiniyordu. Esasýnda bu taraf-
sýzlýk ilkesi; Avrupa siyasetinden tamamýyla uzak durmak þeklindeydi.70

Avrupalý devletler hakkýnda çok iyi bir bilgiye sahipti. Daha þehzade-
liðinden beri Avrupa’yý yakýndan takip etmiþ ve Osmanlý Devleti üzerin-
deki tesirlerini muhakeme ederek, zaaflarýný ve taleplerini iyi anlamýþtý.
Kýsacasý en ince teferruatýna kadar Avrupa politikasýndan haberdar idi.71

Ona göre anlaþmazlýklar ancak diplomasi ile çözüme kavuþturul-
malýydý.

Taviz politikasý; iktisadî ve toprak tavizlerini teþkil ediyordu. Tunus,
Mýsýr, Teselya ve Doðu Rumeli’nin kaybýnda ýsrar etmemiþti. Sebebi ise
buralarda Osmanlý Devleti’nin hâkimiyeti artýk sadece sözde idi. Ancak
Girit ve Doðu Anadolu’yu vermemeye gayret etmiþ, Doðu Anadolu için
“Kellemi veririm; Doðu Anadolu’yu vermem!” diyerek ýsrar etmiþtir.72

Ýktisadî alandaki tavizleri ise “köpeðin önüne atýlan kemik” misalin-
de olduðu gibi büyük felâketlerden korunmak için vermiþtir. Bu da “ba-
ðýmsýzlýk haklarýný koruma” ve “karþýlýklý fayda” esasýna dayanýyordu.73

Korkutma prensibi ise; Ýslâm halifesi sýfatýyla Ýslâm âlemini top-
yekûn harekete geçirme ile düþmaný korkutmaya dayalý idi.
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Düþmanlarý arasýndaki anlaþmazlýklardan faydalanma prensibi ise
takdire þayandýr. Dýþ politikadaki bu baþarýsý ile ülkeyi birçok büyük
felâketten kurtarmayý baþarmýþtýr. Takip ettiði siyasetle düþmanlarýnýn
birleþmelerini engelledi. Trablusgarp’ta Ýtalya ile Fransa’yý, Mýsýr’da
Fransa ile Ýngiltere’yi, Mezopotamya’da Almanya ile Ýngiltere’yi,
Balkanlar’da Avusturya ile Rusya’yý karþý karþýya getirdi. Yunanistan,
Bulgaristan, Karadað, Sýrbistan ve Romanya arasýndaki anlaþmazlýk-
larý körükleyerek, bunlarýn birleþerek Osmanlý üzerine saldýrmalarýný
engelledi. Ýngiltere’nin karþýsýna Almanya’yý, Rusya’nýn önüne Ýngil-
tere’yi dikmek, Fransa’ya karþý tarafsýz bir tutumu muhafaza ettirmek,
Ýtalya’yý olduðu yerde bekletmek, Avusturya’yý da kâh Rusya’yla ça-
týþtýrýp kâh Almanya’nýn peþine düþürerek Balkanlar’da faal bir politi-
ka takibini engellemek suretiyle Batýlý büyük devletleri, birbirine kar-
þý rekabetleri ve tezatlarý içinde kavrayýp, Osmanlý Devleti’ne zararlý
olmaktan çýkarmak baþlýca prensiplerinden biriydi.

Onun bir baþka politik sýrrý ise takip ettiði “kullanma” politikasýdýr. Bu
politikasý gereði; imparator, kral, devlet baþkanlarý, sefirler, gazeteciler ile
kurduðu yakýn þahsî dostluklar ve verdiði niþanlarla dostluklarýný kazan-
mak ya da aleyhte hareket etmelerini engellemek temeline dayanýyordu. 74

Mükemmel bir diplomat olan II. Abdülhamid, geniþleme arzusu için-
de olan büyük devletlerin birbirleri arasýndaki rekabet ve kýskançlýktan
azamî ölçüde nasýl faydalanacaðýný çok iyi biliyordu. Amacý Osmanlý Ým-
paratorluðu’nun büyük devletlerle dostluðunu muhafaza etmek suretiyle
harp tehlikesini uzaklaþtýrmaktý. Diðer bir politika prensibi ise olaylarýn
vasfýna göre, soðukkanlý ve hareketsiz olmasý idi. Zor durumlarla karþýla-
þýnca selâmeti sessizlik ve hareketsizlikte bulurdu. Böyle zor durumlarda
yabancý büyükelçiler ve onlarýn kibirli baþ tercümanlarý, padiþahý boþ ye-
re ikna etmeye uðraþýrlar, onun karar vermek istemediði mevzularda hiç-
bir netice alamazlardý. Þahýslarý, gerektiðinde ustalýkla atlatmasýný, þahýs-
lara deðer verdiði ölçüde muamele etmesini bilen bir devlet adamý idi...
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Can sýkýcý bir temsilciyi haftalarca oyalamýþ ve onu, hiçbir þey elde ede-
meden memleketine döndürmüþtü...75

Görüldüðü gibi o, Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde birbiriy-
le çeliþen çýkar ve ihtiraslarýndan her zaman faydalandý. Bu yüzden dýþ
politikasý milletler arasý iliþkilerde yeni þartlar meydana geldikçe de-
ðiþti. 1878’den 20. yüzyýl baþlarýna kadarki dönemde baðýmsýz bir po-
litika izledi. Hiçbir devletle devamlý anlaþma yoluna girmedi. Büyük
devletleri mümkün olduðu kadar birbirlerinden ayýrabilmek için çeþit-
li diplomatik faaliyetlere giriþti.76

Yine baþka bir görüþe göre ise; II. Abdülhamid’in kiþisel yönetimi-
nin amaçlarýný, sonuçlarýný ve açmazlarýný dört baþlýk altýnda ele almak
mümkündür:

a) Komþu devletlerle dostça iliþkileri ve tarafsýzlýðý esas alan bir dýþ
politika,

b) Ýktisadî altyapýnýn geliþmesiyle ülkenin üretim ve vergi potansi-
yelini arttýrmaya yönelik ve dýþ borçlarýn belli bir program çerçevesin-
de bir an önce temizlenmesiyle devletin malî itibarýnýn iadesini amaç-
layan politika,

c) Müslüman tebaayý aslî unsur sayarak öncelikle bu unsurun eði-
tim yoluyla desteðinin kazanýlýp devleti daha yaygýn bir toplumsal te-
mele oturtma çabasý,

d) Nihayet, güven duyulan ve hýzlý iþleyen bir adalet düzeni ile asa-
yiþ ve güvenlik baþta olmak üzere çeþitli toplumsal hizmetleri yaygýn-
laþtýran ama bunu yaparken tebaa üstündeki devlet denetimini de pe-
kiþtiren bir yönetim düzenini geliþtirme çabasý.

Bunlar sultan ve çevresindeki danýþmanlarýnýn kafasýnda birbirleri-
ni tamamlayan hedeflerdi. Osmanlý Devleti’nin toparlanabilmesi için
zaman, dolayýsý ile barýþa ihtiyacý olduðunu düþünüyordu. Zaferle de

51

75 Woods; a.g.e., s. 113-139
76 Erarslan; a.g.e., s. 219



bitse savaþlarýn Osmanlý Devleti gibi ülkeler için büyük bir yük oluþ-
turduðuna inanýyordu… O, komþu devletlerle iyi geçinmeyi barýþýn en
önemli ön þartý olarak görüyordu.77

Fransýz fikir adamý Prof. Dr. François Georgeon’un onun hakkýn-
daki “Genel olarak düþünülecek olursa, Abdülhamid dönemi; olaylar
bakýmýndan zengin, uzun bir hükümdarlýk dönemi ve güçlü bir ikti-
dar olarak nitelenebilir. Türkiye’nin yeni tarihinde Abdülhamid’in
önemli bir rol oynadýðý açýktr. Abdülhamid’i ve onun hükümdarlýk
dönemini anlamak, bir bakýma bugünkü Türkiye’yi anlamak demek-
tir.” sözleri de onun hakikî manada anlaþýlmasý adýna gerçekten çok
dikkat çekicidir.78

Alman Ýmparatoru Bismark, II. Abdülhamid’in politikalarýný de-
ðerlendirdikten sonra “Ben politikayý Abdülhamid’den öðrendim.” de-
mektedir. Peki onun, Bismark’ý dahi kendine hayran býrakan ve 33 yýl
boyunca hâkimiyetini kurmasýný saðlayan politikasýnýn sýrrý neydi?

Sultan II. Abdülhamid Han, tahta çýktýðý zaman devletin durumunu ve
saltanatý boyunca tatbik etmeye çalýþtýðý siyasetini þöyle anlatmaktadýr:

“Amerika’da genç ve kuvvetli bir devlet doðmuþtu. Ýspanya, müs-
temlekelerinden (sömürge) sürekli olarak çýkarýlýyordu. Dünya Yahu-
dileri, teþkilâtlanmýþtý. Mason localarý yolu ile arz-ý mevud’un (Ya-
hudilerin Allah’ýn kendilerine vermiþ olduðunu iddia ettikleri
Nil’den Fýrat’a kadar olan topraklar) peþine düþtüler. Bunlar daha
sonra bana gelmiþ ve Filistin’de Yahudileri yerleþtirmek için büyük
paralar karþýlýðý toprak istemiþlerdi. Tabiî reddettim… Apaçýk görü-
yordum ki, Avrupa’nýn büyük devletleri kendi aralarýnda dünyayý bö-
lüþmeye çýkmýþlardý. Bölüþülecek ülkeler arasýnda Osmanlý mülkü
de vardý. Ben bu kuvvetlerin önünde tek baþýma duramazdým. Gücüm
yetmezdi. Yapabileceðim tek þey, aralarýndaki rekabetten yararlanýp,
her birine daha büyük lokma ümidi daðýtarak birini ötekine düþür-
mekten ibaretti.
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Yine apaçýk görüyordum ki, Almanya’nýn kurulmasý ile bozulan Av-
rupa dengesi eninde sonunda bu büyük devletleri birbirine düþürecekti.
Eðer o güne kadar memleketimi parçalanmaktan kurtarabilirsem, o ça-
týþma koptuðu zaman, kümelenmelerden birine katýlýp öteki tarafý koru-
makla varlýðýmýzý koruyabilirdim. Bunun ne zaman olacaðý belli deðildi
ama uzak da deðildi. Almanlar her yýl biraz daha güçlenince, Fransýz
ve Ruslarýn olduðu kadar Ýngilizlerin de tedirgin olmaya baþladýðýný gö-
rüyordum. Bunun sonucu birbirleri ile kapýþmalarý ve hesaplaþmalarý
demekti. Nasýl bir yol tutacaðýmý dikkatle araþtýrdým. Büyük devletlerin
Ýstanbul’da yaptýklarý konferans sýrasýnda niyetlerinin, iddia ettikleri gi-
bi Hristiyan hükmünü temin deðil, önce muhtariyetlerini sonra ise ba-
ðýmsýzlýklarýný temin suretiyle Osmanlý Devleti’ni parçalamak olduðu-
nu görmüþtüm. Bunu iki surette temin etmeye çalýþmaktaydýlar. Birinci-
si Hristiyan ahaliyi ayaklandýrýp ortalýðý karýþtýrmak ve böylece bunla-
ra arka çýkmak… Ýkincisi bizi kendi aramýzda parçalamak için meþrutî
idareyi getirmek. Her iki gaye için de aramýzda kolayca taraftar bulabi-
liyorlardý. Meþrutî idarenin millî birlik hâlinde bulunan ülkelerde kolay-
ca iþlediðini, böyle birlik içinde olmayan ülkelerin bu idareye itibar et-
mediklerini fark edemeyen bazý Türk münevverleri, maalesef düþmanla-
rýnýn ekmeklerine yað sürmekteydiler. Ben bu ihanetlerin ve ayaklanma-
larýn içinden ülkemi nasýl çýkarabilirdim?

Ordunun yeni silâhlarla donanmasýna ve yeni harp sanatýna uygun
olarak hazýrlanmasýna hýz verdim. Büyük bir asker olan Alman Van der
Goltz’u Ýstanbul’a getirdim. Yarýn kopacaðýný umduðum ve beklediðim
savaþta, denizlerde hâkim devletle bir olursam, ordularým onun iþine ya-
rayacak, donanmasý da benim iþimi kolaylaþtýracaktý. Ve üstelik elimde,
dövüþtüðüm milletlerin harp oyunlarýný çok iyi bilen bir ordum olacaktý.

Evet, benim Avrupa devletleri ile tek baþýma boðuþmaya gücüm yok-
tu ama Rusya gibi, Ýngiltere gibi Asya’da birçok Müslüman ahaliyi ida-
releri altýna almýþ büyük devletler de benim hilâfet silâhýmdan ürküyor-
lardý. Bu yüzden Osmanlý’nýn iþini bitirmek noktasýnda anlaþabilirlerdi.
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Ben, beklediðim güne kadar bu silâhý hudutlarýmýn dýþýnda kullanmama-
lýydým. Çünkü böyle bir teþebbüs ne din kardeþlerimizin iþine yarayacak,
ne de ülkemin yararýna olacaktý.

Hilâfet kuvvetimi, memleketimizin huzuru ve birliði için kullanmayý,
dýþarýdaki din kardeþlerimizi de her ihtimale karþý saðlam tutmaya karar
verdim. Hilâfetin elimde olmasý, sürekli olarak Ýngiltere’yi tedirgin edi-
yordu. Blund adlý bir Ýngiliz ile Cemaleddin Afganî adýnda bir maskara-
nýn elbirliði ederek, Ýngiliz Hariciyesinde hazýrladýklarý bir plan elime
geçti. Bunlar, hilâfetin Türkler tarafýndan zorla alýndýðýný ileri sürüyor-
lar ve Mekke Þerifi Hüseyin’in halife ilân edilmesini Ýngilizler’e teklif
ediyorlardý. Cemaleddin Afganî’yi yakýndan tanýrdým. Mýsýr’da bulunu-
yordu. Tehlikeli bir adamdý. Bana bir ara “Mehdîlik” iddiasýyla bütün
Orta Asya Müslümanlarýný ayaklandýrmayý teklif etmiþti. Buna muktedir
olmadýðýný biliyordum. Ayrýca Ýngilizler’in adamý idi ve çok muhtemel
olarak Ýngilizler beni sýnamak için bu adamý hazýrlamýþlardý. Derhâl red-
dettim. Bu sefer Blund ile iþbirliði yaptý. Bütün Arap ülkelerinin itibar et-
tiði Halep’li Ebu’l-Hüdâ es-Seydi yolu ile kendisini Ýstanbul’a çaðýrttým.
Aracýlýðýný, Afganî’nin eski hamisi Münif Paþa ile Abdülhak Hamid yap-
týlar. Geldi ve bir daha Ýstanbul’dan çýkmasýna izin vermedim.

Hilâfet mevzuunda Ýngilizlerin teþebbüslerinin sonu gelmiþ deðil-
di. Çünkü Asya’da yüz elli milyon Müslümaný idareleri altýnda tutu-
yorlardý ve bu Müslümanlarýn üzerinde hilâfetin büyük bir nüfuzu var-
dý. Bunu bildiðim için Ýngilizleri kuþkulandýrmadan, her ihtimale kar-
þý seyyidler, þeyhler, derviþler gönderip Orta Asya’daki Müslümanlarý
hilâfete manen baðlamaya büyük bir itina gösteriyordum. Buharalý
Þeyh Süleyman Efendinin Rusya’daki Müslümanlar arasýnda yaptýðý
hizmetleri bilhassa þükranla yâd ederim. Bunun, Ýngilizlerle münase-
betlerimizde çok faydasýný gördüm. Hindistan Ýngiliz umumî valileri
oradaki Müslümanlarýn Osmanlý Devleti ile yakýndan ilgilendiklerini
gördükçe, hükümetlerine Osmanlý ile iyi geçinmeleri gerektiðini yazý-
yor ve böylece bizim iþlerimizi de bir nebze kolaylaþtýrmýþ oluyordu.
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Tek baþýna yaþayacak ve direnecek gücümüz yoktu. Bizi parçalamakta
birleþmiþ düþmanlarýmýz kendi aralarýnda parçalanýrlarsa ve biz bu
parçalardan birinin vazgeçemeyeceði kuvvet olabilirsek, yeniden dün-
ya için söz sahibi olabiliriz… Büyük devletlerin aralarýndaki rekabetin
eninde sonunda onlarý çatýþmaya götüreceði gözler önünde idi.

Öyleyse Osmanlý Devleti de böyle bir çatýþmaya kadar parçalan-
ma tehlikesinden uzak yaþamalý ve çatýþma günü aðýrlýðýný ortaya koy-
malýydý. Ýþte benim 33 yýllýk siyasetimin sýrrý budur…” 79

…ve Ýslâmcýlýk

Sultan II. Abdülhamid Hanýn bu 33 yýllýk siyasetinde hiç þüphesiz ki;
Ýslâmcýlýk (Panislâmizm) siyaseti oldukça önemli bir yer tutmaktadýr.

Tarihte baþka hiçbir Müslüman hükümdar II. Abdülhamid kadar,
önemli kararlarla karþý karþýya kalmamýþtýr. Mümin bir Müslüman ve
mutlakiyetçi bir padiþah, fakat ayný zamanda modernleþmeye samimi-
yetle inanmýþ bir insan olan Abdühamid Han, Avrupa’ya ve uygarlaþma-
ya hayran olmakla beraber, Avrupa kültürüne hiç sýcak bakmýyordu.80 Ve
bu durumda iç dünyada birlik ve kuvvet saðlamak ayný zamanda da ide-
allere ulaþmak adýna saðlam bir dayanaða ihtiyaç hâsýl olmaktaydý.

Ýþte bu noktada, Ýslâm’ýn iç siyasette Müslümanlarý birleþtirici,
teþkilâtlandýrýcý bir vazife ile vurgulanmasý ve halifeliðin dýþ dünyada
gündeme getirilmesini bütün dünya Müslümanlarýný himaye edici
gösterilip, bir ülkü birliðini teþkil etmek çabalarý Ýslâmcý siyaset ola-
rak tanýmlanýr. Bu çalýþmanýn unsurlarýný kýsaca deðerlendirmekte
fayda vardýr. Halifelik; lügat manasý olarak, sonradan gelen, arkadan
gelen demek ise de, terim olarak Peygamberimizin (s.a.s.) vekili ola-
rak imamet ve amiriyyet vasfýný takýnmaktýr. Kaynaklar ilk dört hali-
feden sonra, bu dinî müessesenin bir saltanat makamý hâline geldiði-
ni belirlemektedir. Abbasî hilâfetinin son dönemlerinde, Müslüman
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her devlet reisi tarafýndan kullanýlan bir tabir hâline gelen halifelik
sadece dinî deðil ayný zamanda siyasî bir terimdir. Ýngilizler fýkýh ki-
taplarýnda geçen halifenin Kureyþ’ten olmasý meselesini kurcalamaya
baþladýklarý sýrada II. Abdülhamid de her iki yönde tedbir almaktan
geri durmamýþtýr. Hem Mýsýr’da hem Arabistan’da halifeliðini destek-
leyen þahýslarý ön planda tutmuþtur. Bu arada halifeliðin her ne kadar
1517’de Abbasîler’den Yavuz Sultan Selim tarafýndan alýndýðý kabul
ediliyor olsa bile, 1774 Küçük Kaynarca Antlaþmasýna kadar aktif bir
þekilde vurgulanmamýþtýr. Bununla beraber Kanunî döneminde Lütfi
Paþa ve II. Abdülhamid zamanýnda Cevdet Paþa halifelik üzerine
önemli fikirler ifade etmiþlerdir. Onlar bu meselede Osmanlý Devle-
ti’nin sonuna kadar haklý olduðunu kabul etmekteydiler. Osmanlý fi-
kir adamlarýnda halife ihtiyacý “dini devam ettirecek, þeriatýn emir ve
yasaklarýný uygulayacak, Ýslâm’ýn anayurdunu (kutsal mahalleri) mu-
hafaza edecek, diðer Ýslâm ülkelerindeki Müslümanlarca tanýnacak
bir hükümdarýn birliði saðlamasý” þeklinde kabul ediliyordu. Artýk
Kureyþ’ten olma þartýný aramaya lüzum yoktu. Önemli olan mesele,
önder ve lider pozisyonuna girecek Müslüman bir hükümdarýn etkin-
liði ve yaptýrým gücü idi. Bu gücün ise, o sýralarda II. Abdülhamid
Handa mevcut olduðu kabul edilmekteydi. Osmanlý tarihinde halife-
lik makamýnýn kullanýlmasý, devletin siyasî ve askerî gücünün yetme-
diðinin görüldüðü olaylarla birlikte baþlamýþtýr. Nitekim 1768–1774
Osmanlý–Rus Harbinde Müslüman Kýrým’ýn elden gitmesine askerî
ve siyasî gücümüz engel olamayýnca, hilâfet vasýtasýyla Müslüman-
larla münasebetler devam ettirildi. Batýlý devletlerin, Osmanlý toprak-
larýný aralarýnda pay etme gayretleri, Kýbrýs’ýn Ýngiltere’ye devri, Mý-
sýr ve Tunus’un kaybediliþi, Balkanlarý saran baðýmsýzlýk ve isyan
hareketleri, içteki azýnlýklarýn tahriki, misyonerlik faaliyetleri, Arap
topraklarý içinde Ýngilizlerin ektikleri fitne ve Müslümanlarýn arasýn-
da yeþertilen sapýk cereyanlarla ülkenin 93 Harbi ile aðýr toprak ka-
yýplarý, yeni bir strateji ve yapýlanma karþýsýnda o, yine dünya siyaset-
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çilerini hayretler içinde býrakacak baþka bir politika takip ederek,81

“Halife-i Müslimin Zýll’ullah-i Fi’l arz (Allah’ýn yeryüzündeki gölgesi)
gibi hem panislâmist hem de mutlak monarþi görüþünü yansýtan bir
unvan takýndý. 82 “Panislâmizm” adý verilen bu politika; akýllý, dünya
gerçeklerini göz ardý etmeyen, hamaset gösterilerinden, macerape-
restlikten uzak bir þekilde yürütülerek Müslümanlarý, yegâne baðým-
sýz Ýslâm devleti olan Osmanlý’nýn bayraðý altýnda fikren birleþtirme-
yi hedefliyordu. Dünya Müslümanlarý, Batýlý devletlerin baský ve zu-
lümlerine karþý Ýslâm halifesinden yardým bekliyordu. Ancak bu yar-
dýmlar, emperyalist devletleri topraklardan atmaya deðil, en azýndan
zararlarýný asgarîye indirmeye, içteki faaliyetlerini ise bertaraf etme-
ye yönelikti. Onun Ýslâm birliði politikasýnýn amacý, Hristiyan Avru-
pa emperyalizminin önüne geçerek, Ýslâm dünyasýnýn gerilemesini
durdurmaktý. Bu politikasýnýn temel esaslarý þunlardý;

a- Yabancý iþgallerini durdurmak, yabancýlarýn özel ayrýcalýklarýný
ve baðýþýklýklarýný kaldýrmak,

b- Gerçek Ýslâm dinini yerleþtirmek, mümkün olursa bütün dünya
Müslümanlarýný tek bir devletin meþru hükümdarý olan halifenin yöne-
timinde birleþtirmek.83

Orta Doðu’da bulunan zengin petrol yataklarýna göz diken Batýlý
emperyalist devletler ve bilhassa Ýngiliz, Fransýz ve Almanlar, ajanla-
rý vasýtasý ile milliyetçilik fikrini aþýlayarak baðýmsýzlýk telkin ediyor
ve sapýk cereyanlarý yaygýnlaþtýrarak halký Ýslâm halifesinden soðut-
maya çalýþýyordu. Böylece Müslümanlar arasýnda yapay meseleler çý-
kartmakta, onlarý halifeye karþý kýþkýrtmakta ve milliyetçilik tohumla-
rý ekerek devleti parçalamak istemekteydi. Araplarý Türklere, Türkleri
Araplara, Kürtleri Türklere karþý hareketlendirmek, Vahhabilik, Þiîlik
akýmlarýný Sünnî Müslümanlar arasýnda yaygýnlaþtýrarak topyekûn bir-
liði parçalamak, Ýngiliz ve Yahudi iþbirlikçilerinin temel hedefleriydi.
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Emperyalist devletlerin bu sinsi oyunlarýný baþarýsýz kýlmak için Pa-
nislâmizm politikasýný takip etti. Müslümanlarý, Osmanlý Devleti’ne
baðlamak gayesi ile Arap kabilelerine niþanlar gönderiyor, rütbeler ve
ihsanlar veriyordu. Böylece Arabistan’da bulunan þeyhlerin birçoðunu
Osmanlý Devleti’nin idaresinde bulundurmaya muvaffak oluyordu.84

Orta Doðu (Arabistan) topraklarýnda Ýngilizlerle zorlu bir mücadele
baþlamýþtý. Ýngilizler bir kýsým Arap þeyhlerini Sultan’a karþý destek-
lerken, bir kýsmý da Sultan’ý destekliyordu. Ýngilizler çok özel yetiþtir-
dikleri ajanlarýný þeyh, âlim, derviþ kýlýðýnda halkýn arasýna gönderip
Osmanlý aleyhine ve ehl-i sünnet itikadýna aykýrý fikirleri yayarak hal-
ký halifeden soðutuyordu. Körfez Emirleri, Maskat Emiri ve Yemen’de
Zeydîler’i Ýngilizler elde etmiþti.

Buna karþý Sultan, Arap ileri gelenlerini sarayda aðýrlýyor, ülkele-
rinde camiler, medreseler ve yollar yaptýrýyordu. Onlara, Ýngilizlere al-
danmamalarýný söylüyordu. Suriyeli Rufaî þeyhi Ebu’l-Hüdâ sürekli
onun yanýnda idi. Þeyh ona bir nevi danýþmanlýk yapýyor, kitaplar ya-
zýyordu. Mýsýr Müslümanlarý ve Mýsýr basýný Ýngilizlere karþý Osman-
lý halifesini destekliyordu. Mýsýr’da ayný zamanda Mustafa Kâmil Pa-
þanýn liderliðindeki bir grup, 1904’e kadar II. Abdülhamid Hanýn ya-
nýnda yer aldý.85 O, dýþta takip ettiði “Ýslâm Birliði” siyasetini içte de
devam ettiriyor, halkýn birlik ve beraberliðine büyük önem veriyordu.
Bilhassa içimizdeki muhalif unsurlarý yok etmek ve halktan aldýklarý
desteði kýrmak için bütün yurtta eðitim faaliyetlerini yaygýnlaþtýrmýþ,
onlara Ýslâm dinini tam ve doðru olarak öðretecek âlimler, veliler gön-
dererek yetiþmelerine çaba sarf edilmiþtir. Çünkü ona göre cehalet ve
zayýflýk ancak eðitim yolu ile ortadan kaldýrýlabilirdi. Bu noktada o,
kalkýnma gayretlerini köylere, kasabalara kadar indirerek halkýn gön-
lünde taht kurmuþtu. Ziraata önem verdi, camisi olmayan yerleþim bi-
rimlerine camiler yaptýrdý, eski cami ve tekkeleri tamir ettirdi. Takip
ettiði bu politika ile Ýslâm dünyasýna da örnek olmaya çalýþtý. Devlet
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içinde gayr-i müslimlerin etkinlik ve hâkimiyetlerini azalttý. Hristiyan
memur sayýsýný azaltarak Müslüman memur sayýsýný artýrdý.86 Rama-
zan ve Kurban bayramlarýnda halkýn gönlünü aldý. Ramazan ayýnda
emekli, dul ve yetimlere yardým etti. Þiddetli geçen kýþlarda, dar gelir-
li ailelere kömür, odun ve yiyecek yardýmý yaptýrdý. Bütün dinî tarikat-
lara özel ilgi gösterdi. Tekkelerin bazý tarikat þeyhlerine rütbeler, ni-
þanlar verdi. Cami görevlileri, vaiz, hatip ve hocalara her yýl 30 bin
kuruþ hediye verdirmeyi âdet edinmiþti. Ýstanbul’un Müslüman mahal-
lelerinde meyhane açýlýp içki satýlmasýný yasaklamýþtý.87

D. II. Abdülhamid Han Devri Yönetim Þekli

Sultan II. Abdülhamid Han, Avrupa’dan baðýmsýz bir politikanýn
takibi ve içte huzurun temin edilmesi için bütün yetkilerin sarayda, ya-
ni kendisinde toplanmasýna karar verir. Bu kararý üzerine Bab-ý Âli’nin
(devletin) bütün yetkilerini saraya taþýr ve ülkeyi buradan yönetmeye
baþlar. Bu politikasý nedeniyle idarî, askerî, malî vb. bütün ülke mese-
leleri ile yakýndan ilgilenme imkâný bulur.

Padiþah, her meseleyi öðrenmek ister, her þeyi sorar, herkesin hâli-
ni tetkik eder. Tayinleri lâzým olan her memurun tercüme-i hâlini oku-
tur ve bazen bunlardan biri arzu ettiði þekilde deðilse o memurun tayi-
nini kabul etmezdi. Sadece hâkimlerin tayinlerine karýþmaz, o makama
kim münasip ise onun tayinini isterdi. Mülkî ve askerî büyük memur-
larýn seçim ve tayinlerini büyük bir alâka ile takip ederdi. Bu tayinle-
rin bazýlarýný hemen kendisi ve bazýlarýný da danýþarak yapardý.

Saraydaki memuriyetlere tayin edilecek zatlarý bizzat kendisi imtihan
ederek seçerdi. Yaþam tarzýný, ahlâk ve tabiatlarýný inceden inceye araþtý-
rýrdý. Yýldýz Sarayý’nda müstahdem memurlarýn fotoðraflarýndan oluþan
geniþ bir koleksiyonu da vardý. Alacaðý memurlarýn görünüþlerine bak-
maz, þahsî liyakati ve gayreti olanlar daha çabuk itimadýna mazhar olur-
lardý. Hangi meslekten olursa olsun ehliyet ve dirayet sahibi olanlarý gö-
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zünden kaçýrmazdý. Saraydaki çalýþanlarý arasýnda fakir aile efradýndan
pek çok kimse vardý. Öyle ki bunlar bulunduklarý makama mektepten bi-
rinci olarak mezun olup seçilmiþlerdi. Çünkü II. Abdülhamid Han, okul-
lardan en iyi derece ile mezun olanlarýný kendi kadrosuna alýrdý. Mabeyn-
cilerin (saray üst düzey memurlarý) büyük bir kýsmý devlet mekteplerin-
den en iyi derece ile mezun olmuþ gençlerdi. Bunlar ayný zamanda birkaç
yabancý lisaný mükemmel bir þekilde konuþur ve yazarlardý.

Yine onun kudretli idareciliði hakkýnda Sir Henry Woods Paþa
anýlarýnda þöyle diyor:

“Kendisiyle tanýþmak imkânýný bulan herkesin itiraf ettiði gibi o, mu-
hatabýný büyüleyici bir þahsiyete sahipti... Joseph Chamberlain (1836-
1914) (asrýn en büyük Ýngiliz devlet adamlarýndan) sonradan bana, Tür-
kiye’yi ziyaret ettiði zaman, iki defa görüþtüðü Abdülhamid’in, tanýdýðý
Türkler arasýnda devlet adamý vasfýnda tek kiþi olduðunu söylemiþtir...

Düþmanlarýnýn rahat hareket etmesini kolaylaþtýracak mizaçta deðildi.
Düþmanlarýnýn eline koz vermekten de kaçýnýrdý... Hristiyanlardan nefret
etmezdi ve Ermenilere düþman deðildi. En güvendiði görevliler arasýnda
Ermeniler de vardý. Hepsinden önemlisi batýl itikatlarý yoktu.” 88

E. Devrin Önemli Siyasî Olaylarý

1. Balkan Ayaklanmalarý ve 1877-1878 Osmanlý-Rus
Savaþý (93 Harbi)

Kendisi tahta çýktýðýnda Sýrbistan ve Karadað ile iki ay öncesinden
baþlayan savaþ devam ediyordu. Bu savaþ Osmanlý kamuoyunda heye-
cana sebep olmuþ, bilhassa basýn yoluyla olaylarý öðrenen halk caný ve
malý ile savaþa destek olmaya baþlamýþtý. Hükümet bu arada Sýrbistan
ve Karadað’ýn zorlamasý ile savaþa girdiðini ve saldýrgan taraf olmadý-
ðýný Avrupa devletlerine bildirerek politika sahasýnda destek bulmayý
ümit ediyordu. Aslýnda bu tedbir yerinde bir teþhisti. Zira bölgede nü-
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fuz mücadelesi yapan Avusturya ve Rusya daha 8 Temmuz 1876’da
aralarýnda Reichstad Antlaþmasý’ný imzalamýþlardý. Müdahale etmek
için savaþýn sonucunu beklemekte olan devletler, Osmanlý Devleti’nin
galip gelmesi durumunda savaþ öncesindeki durumu devam ettirecek-
lerdi.89 Osmanlý Devleti yenilirse Sýrbistan, Karadað ve Avusturya, Bos-
na-Hersek’i paylaþacaklardý. Eðer Osmanlý Devleti aðýr bir yenilgi alýr-
sa tek ve büyük bir Slav devleti kurulmamasý þartýyla beraber, Arnavut-
luk, Bulgaristan ve Doðu Rumeli, üç küçük devlet olacaktý. Kýsacasý
Osmanlý Devleti rakiplerini yense dahi, herhangi bir kazancý olmaya-
cak, ancak paylaþýlmaktan kurtulabilecekti. Savaþ her yerde Osmanlý
Devleti’nin baþarýlarý ile gerçekleþti ve 24 Aðustos 1876’da Sýrbistan
büyük devletlerden mütareke için aracýlýk yapmalarýný istedi. Slavlarýn
yenilgisi Rusya’da büyük infial uyandýrdý. Böylece Rusya’nýn müdaha-
lesi gündeme geldi. Ýngiltere’de kamuoyu Osmanlý Devleti’nin aleyhi-
ne dönerken, Ýngiliz hükümeti Ruslarýn önüne geçmek amacýyla Os-
manlý Devleti’nden mütareke yapýlmasýný istedi. Aksi takdirde devletler
olarak takip ettikleri tarafsýzlýktan vazgeçeceklerdi. Osmanlý yönetimi
kendi tespit ettiði þartlarda barýþ yapýlmasý amacýyla savaþý durdurdu.
Ancak çok aðýr olmamasýna raðmen þartlarý kabul görmedi. Bilhassa Ýn-
giltere, Sýrbistan ile Karadað’a yeni imtiyazlar ile Bosna-Hersek’e
muhtariyet istedi, diðer devletler de bunu desteklediler. Bu müdahale-
den destek alan Sýrbistan, 25 Eylülde tekrar saldýrdýysa da ordularý ye-
nildi ve böylece Osmanlýlara Belgrat yolu açýldý. Ýþte bu noktada Rus-
ya devreye girerek 48 saat içinde mütareke yapýlmaksýzýn savaþa katý-
lacaðýný bildirdi. (31 Ekim 1876) Mütarekeyi reddetmek, Osmanlý için
Rusya ile savaþ demek olacaðýndan bu durum mecburen kabul edildi.
Böylece Rusya milletler arasý liderlik konumunu da ele geçirmiþ olu-
yordu. Bu durumda Rusya, Ýngiltere ve diðer Avrupa devletleri katýl-
mazsa meseleyi kendisi halledecekti. Rusya’nýn bu günlerde kýsmî se-
ferberlik ilân etmesi, ilk anda Ýngiltere’yi telâþlandýrdý. Dolayýsýyla Ýn-
giliz yönetimi Osmanlý Devleti’ne Ýstanbul’da bir konferans düzenlen-
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mesi fikrini kabul ettirmeye yöneltti. Bu arada Osmanlý Devleti’nde II.
Abdülhamid yönetimi, konferansý havada býrakmak için toplantý günü
Avrupa devletlerinin reform isteklerinin ruhunu taþýyan “Meþrutî” ida-
reyi ilâna karar verdi. Nihayet 23 Aralýk 1876’da Ýstanbul (Tersane)
Konferansý baþladýðýnda Kanun-i Esasî ilân edildi. Kanun-i Esasî ile
getirilen Meþrutiyet idaresi büyük devletlerin, Hristiyanlar lehine re-
form isteklerine bir cevap teþkil ettiði için, Osmanlý Devleti temsilcile-
ri konferansýn toplanma gayesinin ortadan kalktýðýný ilân ettilerse de bu
hareketleri ile Avrupa devletleri temsilcilerini etkileyemediler. Osman-
lý temsilcilerinin katýlmadýðý görüþmeler sonucunda Balkanlara muhta-
riyet getiren þartlar ileri sürüldü. Ancak bu þartlar Osmanlý Devleti ta-
rafýndan reddedildi. Bunun üzerine Ýngiltere ve Rusya, Osmanlý Devle-
ti’ni barýþa zorlamak üzere 31 Mart 1876’da Londra’da bir protokol
imzaladýlar. Bu protokol, Osmanlý hükümetinin ýslahatlar yaparak Hris-
tiyan halký rahatlatmasý ve Avrupa barýþýnýn korunmasý amacýna yöne-
likti. Nihayetinde Osmanlý Âyan ve Mebusan Meclisindeki toplantýlar
neticesinde 12 Nisan 1876’da reddedilen protokol þartlarý, Rus Sava-
þý’na (93 Harbi) giden yolu açtý. Nitekim 24 Nisan 1876’da Rusya, Bal-
kanlara asker sokarak savaþý baþlattý. Balkanlar’da ve bilhassa Plev-
ne’de Gazi Osman Paþanýn ve Doðu Anadolu cephesinde Gazi Ahmet
Muhtar Paþanýn kahramanca mücadeleleri ne yazýk ki savaþý kazanma-
ya yeterli olamadý. Ruslar’ýn, Balkanlar’da hýzla ilerleyiþi Ýstanbul’da
yönetim çevrelerini karýþtýrdý. Bu arada Ruslar Ocak 1878’de Sofya’yý,
20 Ocak’ta ise Edirne’yi iþgal ettiler. Doðu cephesinde ise 20 Nisan’da
Doðu Beyazýt’ý, 17 Mayýs’ta ise Ardahan’ý almakla Osmanlý’nýn mora-
lini iyice bozmuþlardý. 19 Kasým’a gelindiðinde ise artýk Kars þehri de
Ruslar’ýn eline düþmüþtü.90 Bu aþamadan sonra Osmanlý yönetimi mü-
tareke istemek zorundaydý. Çünkü Rus ordularý Balkanlarý ele geçire-
rek Ýstanbul önlerine kadar gelmiþ, halk ise büyük endiþeye kapýlmýþtý.
Osmanlý padiþahý II. Abdülhamid, daha savaþ baþlamadan önce, böyle
bir savaþa girilmesine þiddetli bir þekilde karþý çýkmýþ ancak baþta Mid-
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had Paþa olmak üzere birtakým kimselerin baskýsý ve Meclis-i Mebu-
san’da savaþa giriþin kabul edilmesi ile nedeniyle bu durumu engelle-
yememiþti. Ancak þimdi mecliste þiddetli tartýþmalar yaþanmaktaydý.
Ýþte bu noktada II. Abdülhamid, savaþýn getirdiði karýþýklýk ve bunalým-
lý havadan dolayý anayasayý askýya alarak Meclis-i Mebusaný süresiz
olarak tatil etti. Dolayýsýyla artýk tüm yetkiler, mutlak bir hükümdar
olan Sultan II. Abdülhamid Hanýn eline geçmiþ oluyordu. Esasýnda Fa-
tih, Yavuz, Kanunî, IV. Murad ve II. Mahmud da güçlü hükümdarlardý;
ama o, otoritenin parçalanmaya baþladýðý ve bu parçalanmanýn kurum-
sallaþtýðý bir ortamda her þeye hükmetmekteydi. Bu da onun bu mutlak
hâkimiyet döneminin farklýlýðýný ortaya koyuyordu.91

Sultan, bu baðlamda, yaþanan tüm olumsuz geliþmelerin ardýndan,
yenilgiden sorumlu tuttuðu Midhad Paþayý sadrazamlýktan alarak Brin-
dizi’ye sürgüne gönderdi.

Artýk savaþ sona ermiþ ve Osmanlý ordularý büyük bir yenilgiye uð-
ramýþtý. Yapýlacak tek þey, çok fazla kayýp vermeden düþmanla anlaþ-
maktý. 3 Mart 1878’de Ayastefanos (Yeþilköy) Antlaþmasý imzalandý.
Bu antlaþmaya göre;

1. Osmanlý Devleti, Sýrbistan, Karadað ve Romanya’nýn toprak
larýný geniþletecek. Ayrýca Niþ Sýrbistan’a verilecek, Karadað
Adriyatik Denizi’ne kadar geniþletilecek ve Baserabya bölgesi 
Ruslara býrakýlacak,

2. Bulgaristan, Osmanlý Devleti’ne vergi vermek þartýyla muhtar 
bir prenslik hâline getirilecek,

3. Bosna-Hersek’e ýslahatlar yapýlmak üzere muhtariyet verilecek,
4. Teselya, Yunanistan’a verilecek,
5. Kars, Ardahan, Batum ve Doðu Beyazýt Ruslara býrakýlacak,
6. Ermenistan ve Girit’te çeþitli ýslahatlar yapýlacak,
7. Osmanlý Devleti, Rusya’ya savaþ tazminatý olarak 300 milyon

ruble verecekti.
Görüldüðü gibi bu antlaþma ile Ruslar, Balkanlar ve Doðu Anado-
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lu’da büyük kazançlar elde ettiler. Antlaþmanýn þartlarýna bakýldýðýnda
rahatlýkla görülecektir ki, durumun yorumu, artýk Rusya’nýn, Rus Çarý I.
Petro’nun vasiyeti üzere sýcak denizlere inmesi ve Boðazlar üzerinde
baský kurmasý demekti. Bu durumu kendi çýkarlarýna ters olarak gören
Avrupa devletleri hemen tepki gösterdiler. Ayastefanos Antlaþmasý’nýn
maddelerinin oldukça aðýr olmasý nedeniyle yeni bir görüþme yapýlma-
sýný kararlaþtýrdýlar. Ardýndan Osmanlý Devleti’ni de düzenlenecek kon-
feransa davet ettiler. Ýngiltere 25 Mayýs 1878’de Osmanlý Devleti’ne
baþvurarak konferans sýrasýnda kendilerini desteklemek ve arabuluculuk
yapmak karþýlýðýnda Kýbrýs’ýn geçici olarak, bir üs yapýlmak üzere ken-
dilerine verilmesini istedi. Yapýlan görüþmeler neticesinde Bab-ý Âli bu
teklife razý oldu. Ýþte bu þartlar altýnda 13 Haziran 1878 tarihinde Berlin
Konferansý toplandý ve konferans bitiminde katýlýmcý devletler arasýnda,
64 maddelik bir antlaþma olan Berlin Antlaþmasý imzalandý.

Bu antlaþmaya göre:
1. Ayastefanos Antlaþmasý ile Bulgaristan’a verilen topraklar üçe 

ayrýldý. Makedonya kýsmý ýslahat yapmak þartýyla, Osmanlý
Devleti’ne býrakýldý. Doðu Rumeli eyaletine Hristiyan bir vali 
atandý ve muhtariyet verildi. Asýl Bulgaristan ise Osmanlý Devle-
ti’ne vergi verir bir prenslik hâline getirildi.

2. Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya’ya verildi.
3. Karadað, Sýrbistan ve Romanya tam baðýmsýz devletler hâli-

ne getirildi.
4. Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya býrakýldý, buna karþýlýk 

Eleþkirt ve Doðu Beyazýt Osmanlý Devleti’ ne býrakýlacaktý.
5. Osmanlý Devleti, Ermenilerin yaþadýðý bölgelerde ýslahat yapacaktý.
6. Boðazlar için 1841 Londra Antlaþmasý esaslarý geçerli olacaktý.
7. Teselya, Yunanistan’a býrakýlacaktý.
8. Tuna Nehri, ticaret gemilerine açýk; savaþ gemilerine kapalý 

tutulacak, ulaþým bir komisyon tarafýndan yürütülecekti.
9. Osmanlý Devleti, Rusya’ya 60 milyon Türk lirasý savaþ tazminatý
ödeyecekti.
Berlin Antlaþmasý, Osmanlý Devleti’nin önemli oranda toprak
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kaybýna uðradýðý oldukça aðýr bir antlaþmadýr. Yine Berlin Kongresi de
Hristiyan devletlerin Osmanlý’dan bir þeyler koparabilmek için birbir-
leriyle yarýþtýklarý bir çýkarlar toplantýsý olmuþtur. Berlin Kongresi
akabinde; Ýngilizler, Mýsýr ve Kýbrýs’ta, Avusturyalýlar Bosna-Her-
sek’te, Fransýzlar ise Tunus’ta söz sahibi oldular.

2. Ýngiltere’nin Kýbrýs’a Yerleþmesi

II. Abdülhamid Han dönemi, baþlangýçtaki 1877-1878 Osmanlý-
Rus savaþý ve 1897’deki Osmanlý-Yunan savaþý istisna tutulabilirse,
devletin fiilî katýlýmý açýsýndan sakin geçmiþ sayýlabilir. Ancak bu dö-
nemde Kýbrýs’ýn Ýngiltere’ye devri, Fransa’nýn 1881’de Tunus’u ve Ýn-
giltere’nin 1882’de Mýsýr’ý iþgalleri de yaþanan oldukça önemli olay-
lardýr. Bu iþgallerde devletin tavrý ise o dönemdeki vaziyetin genel bir
aynasý olmuþ, hükümet iþgalci devletlere birer protesto notasý gönder-
mekten baþka bir þey yapamamýþtýr. Bütün bu geliþmelerde, Tanzi-
mat’tan ve bilhassa Islahat Fermaný’ndan sonra devletin güya kadim
dostu sayýlan Ýngiltere’nin tavrý çok önemlidir. Rusya’nýn Panislavist
politikalarla isyan ettirip desteklediði, Osmanlý Devleti’nin ise haklý
olarak bu isyanlarý bastýrma harekâtýný vesile ederek çýkardýklarý 93
Harbi’nde Osmanlý Devleti’ni yalnýz býrakan Ýngiltere, savaþýn sonu-
cu kendi menfaatleri aleyhine geliþince meseleye el koymuþ, Ruslar’ýn
Ýstanbul’a kadar ilerlemeleri ve Balkanlar’da Ege Denizi’ne kadar açý-
lan bir devlet kurmuþ olmasýný çýkarlarýna müdahale sayarak devreye
girmiþti. 1878 Haziranýnda toplanan Berlin Kongresi’nde ise Rus-
lar’ýn güneye inmelerine Osmanlý Devleti’nin engel olamayacaðý dü-
þüncesiyle 1571’ten beri Osmanlý Devleti’nin elinde olan Kýbrýs’ý ele
geçirmeye karar vererek bunu uygulamaya koymuþtu. Berlin Kongre-
si’nde Osmanlý Devleti’ni savunurken, bir askerî ikmal merkezi olarak
kullanmak üzere, geçici olarak 4 Haziran 1878’de Kýbrýs’a asker çýkar-
mýþ ve bir daha buradan çýkmamýþtýr.

Ýngiltere “Batý Asya’nýn anahtarý” olarak gördüðü Kýbrýs’a yerle-
þirken, Ruslarýn güneydoðudan Hindistan’a gidecek koridora inmesini
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engellemek için çalýþmaya baþladý. Hedefine ulaþmak ve bu bölgede
kendi etkinliðini saðlamak amacýyla da Osmanlý Devleti’nin güneydo-
ðu bölgesinde bir Ermenistan devleti kurmak yolunu seçti. Berlin Ant-
laþmasý’nýn 61. maddesinde Doðu Anadolu’da oturan Ermeni nüfus
lehine ýslahatlar yapýlmasý ve kontrolünün Avrupalý devletlere býrakýl-
masý kabul edilmiþti. Ermeniler’in Rus nüfuzuna býrakýlmamasýný da
amaçlayan bu madde Ýngilizler tarafýndan devamlý olarak Osmanlý
Devleti’nin içiþlerine bir müdahale olarak kullanýlmýþtý. Ýngiltere bu-
na ilâveten Avrupa devletleri nezdindeki etkin yerini korumak ve ge-
lecekteki istilâlarýna karþý oluþabilecek muhalefeti yumuþatmak ama-
cýyla Mýsýr’daki rakibi Fransa’yý baþka sahalara yönlendirmiþti. “Da-
lýnda, olmuþ meyve gibi duran Tunus’u” almasý için Fransa’yý destek-
lemiþ ve sömürgeci istilâlarýný Mýsýr’dan uzaklaþtýrmýþtý. Bu noktada
II. Abdülhamid’in siyasetinde önemli deðiþikliklere vesile olmasý se-
bebiyle Tunus’un Fransýzlarca ve Mýsýr’ýn Ýngilizlerce iþgaline ayrý bir
baþlýk açmakta fayda vardýr.

3. Fransa’nýn Tunus’u Ýþgali

1574 yýlýnda Osmanlý topraklarýna katýlan Tunus’ta 19. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren yabancý sermaye ve nüfuzu yayýlmaya baþla-
mýþtý. Ýngiltere demiryolu, havagazý, sulama kanallarý imtiyazlarý ala-
rak; Fransýzlar kredi müesseseleri vasýtasýyla, Ýtalyanlar ise amele ve
ziraat iþçisi olarak Tunus’a yerleþmeye çalýþacaklardý. Ýngiltere’nin iþ-
gal gibi bir maksadý olmamasýna karþýlýk Fransa ve bilhassa millî bir-
liðini tamamladýktan sonra Ýtalya, Tunus’u ele geçirme gayretindeydi-
ler. Osmanlý Hükümeti ise ancak 1856 Paris Antlaþmasý’ndan sonra
Tunus’la ilgilenmeye baþladý. 1859 yýlýnda vefat eden Mahmut Paþa-
nýn yerine geçen Mehmed Sadýk Paþaya vezirlik rütbesi ile Tunus’un
idaresi verilmiþ, paþanýn Tunus Beyliði’ni veraset usulü ile ailesine is-
temesi de 1871 yýlýnda kabul edilmiþti. Veraset þartlarý þunlardý;

a. Tunus’un yýllýk vergi ödemesi,
b. Cuma hutbelerinde padiþahýn adýnýn okunmasý,
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c. Paralarda padiþah tuðrasýnýn bulunmasý,
d. Bayraðýn ayný kalmasý,
e. Osmanlý Devleti bir savaþa girdiðinde Tunus’un 12.000 askerle 

yardým etmesinden ibaretti.
Tunus Beyi savaþ ve barýþ konularýný Osmanlý Devleti’ne býrak-

mýþ, içiþlerini ve dýþ devletlerle normal münasebetleri devam ettirme-
ye hak kazanmýþtý. Ýliþkilerdeki bu düzelme, Tunus Beyi’nin Avrupa
devletlerine karþý dayanacak bir güce ihtiyacý kadar Hayreddin Paþa-
nýn gayretlerine de baðlýydý. 1877-1878 savaþýnda bilhassa Ýngiliz ve
Fransýz konsoloslarýnýn kýþkýrtmalarýyla Hayreddin Paþayý azleden
Mehmed Sadýk Paþa, antlaþma gereði asker yardýmý yapmadý. Osman-
lý Devleti de savaþta yenildiði için arkasýný arayamadý. Berlin Kon-
gresi’nde dýþlandýðýný ileri süren ve bu sebeple, Ýngiltere’ye ve Alman-
ya’ya itiraz eden Fransa’ya, Tunus’u iþgal ederse karþý çýkýlmayacaðý-
na dair Ýngiltere ve Almanya tarafýndan garanti verildi. 1881’de Ýtal-
ya’da Tunus üzerindeki emellerini ortaya koyunca, Fransýz hükümeti
Tunus’taki Krumir kabilesinin kendi himayesindeki Cezayir’e saldýr-
masýný bahane ederek 4 Nisan 1881’de 20.000 askerle “hudut güvenli-
ðini saðlama” operasyonu adý altýnda Tunus topraklarýnda ilerlemeye
baþladý. Osmanlý Devleti iþgalin geçersizliðini ilân ederek kendi hak-
kýný diplomatik yollardan saðlamaya çalýþtý. Ancak haklý protestolarýný
kuvvetle birleþtiremeyince fiilî durumu kabul etmek zorunda kaldý. 92

4. Ýngiltere’nin Mýsýr’ý Ýþgali

Orta Doðu’da çok önemli bir konumda yer alan ve Doðu-Batý ara-
sýnda stratejik bir geçiþ noktasý olan Mýsýr 1517 yýlýnda Yavuz Sultan
Selim Hanýn Ridaniye Seferi neticesinde Osmanlý topraklarýna dâhil
olmuþ ve uzun yýllar Osmanlý Devleti’ne zengin bir kaynak olarak hiz-
met etmiþti. 19. yüzyýla gelindiðinde ise Mýsýr, Osmanlý Devleti karþýsýn-
da bir problemler yumaðý hâline gelmiþti. Öncelikle 1830’lu yýllarýn ba-
þýnda Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa, Osmanlý Devleti’ne isyan etti.
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Uzun yýllar devam eden mücadeleler neticesinde 1840 Londra Antlaþ-
masý ile mesele çözüme ulaþtýrýldý. Bundan sonra, verilen imtiyazlarla
Mýsýr Valiliði Mehmed Ali Paþa soyundan gelenlere verildi. Mýsýr ise
muhtar hâle getirildi. Böylece Osmanlý Devleti kýsmen de olsa önemli
bir toprak parçasýndan daha uzaklaþmýþ oldu.

Osmanlý Devleti’ne baðlý, ancak Mehmed Ali Paþa liderliðinde yö-
netilen Mýsýr 1869 yýlýnda açýlan ve Hint Okyanusu ile Akdeniz’i bir-
birine baðlayan “Süveyþ Kanalý” ile birlikte çok ciddi bir þekilde önem
kazandý. Çünkü bu kanal Ýngiltere’nin Doðudaki sömürgelerine giden
yolda can alýcý bir noktada bulunuyordu. Dolayýsýyla Ýngiltere’nin Do-
ðudaki incisi Hindistan’ý, baþta Rus tehdidinden ve Hindistan’a giden
yollarý da düþman güçlerin saldýrýlarýndan korumak için Mýsýr’ý ele ge-
çirmesi gerekiyordu.

1872 yýlýndan itibaren Bab-ý Âli, Mýsýr’a dýþardan borç alabilmesi
için izin verdi. Ancak Mýsýr hidivlerinin (yöneticiler) plansýz ve müs-
rifçe giriþtikleri borçlanma, neticede hýzlý bir þekilde daha fazla borç-
lanmaya ve Mýsýr maliyesinin yabancý devletlerin kontrolüne girmesi-
ne neden oldu.

Paralarýný alamayanlar Ýngiltere ve Fransa’ya baþvurarak haklarý-
nýn korunmasýný istediler. Ýngiltere ise bu durumda Mýsýr’daki malî
krizden faydalanma yoluna gitti. Bu noktadan hareketle Mýsýr hidivi-
nin, aþýrý borçlanmadan dolayý Süveyþ Kanalý hisselerini satma isteði-
ni duyan Ýngiltere Baþbakaný Disraeli, Maliye bakanýna dahi danýþ-
madan 4 milyon sterline bu hisseleri satýn alarak Mýsýr’da Ýngiliz var-
lýðýný güçlendirmeye baþladý.

1876’da Mýsýr’ýn malî durumunu kontrol için Fransa ile ortak bir ko-
misyon kuran Ýngiltere 1878’de bu elemanlarýnýn “nazýr” sýfatýyla Mýsýr
hükümetine dâhil olmasýný saðlamýþtýr. Daha sonra borçlarýn tahsili için
bir “Düyun-u Umumiye Ýdaresi (1881)” kurulmuþ ve bu idare ile Ýngil-
tere Mýsýr gelirlerinin 7/8’ine el koymuþtur.
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Bütün bu geliþmelerle birlikte devletin yönetiminin yabancýlara geçip
yerlilerin horlanmasý, millî ve dinî muhalefeti körüklemiþti. “Vatanîler”
adýyla örgütlenen muhalefetin baskýsýyla hükümet istifa ettirilmiþ ve bu-
raya yabancý kontrolörler gönderilmiþtir. Daha sonra Ýngiltere ve Fran-
sa’nýn baskýsý ile Mýsýr Hidivliðine Tevfik Paþa getirilmiþtir. (1879) 93

Hidiv Tevfik Paþa, Batý yanlýsý bir politika izlemiþtir. Ancak bu
arada Vatanîlerin baskýsý da iyice artmýþ ve neticede hükümete, Va-
tanîler hâkim olmuþlardýr. Dolayýsýyla bu durum ne Osmanlý padiþahý-
ný ne de Batýlýlarý memnun etmiþtir. II. Abdülhamid, bu noktadan son-
ra Batýlýlarýn Mýsýr’daki duruma müdahale edeceklerini tahmin ettiði
için hidivden derhâl ortalýðý yatýþtýrmasýný istemiþtir.

Nihayetinde de Mýsýr’da yaþanan olaylarý bölgedeki çýkarlarýna ters
olarak gören emperyalist Ýngiltere ve Fransa duruma tamamen el koy-
mak amacýyla Mýsýr’ýn Ýskenderiye Limaný’na savaþ gemilerini gönder-
miþlerdir. Ýngiliz ve Fransýz konsoloslarý, Vatanî nazýrlarýn azlini iste-
miþler ancak bu istekleri reddedilmiþtir.

Osmanlý Devleti meseleyi kuvvet yerine siyasetle halletmek istedi-
ði için Derviþ Paþa baþkanlýðýnda bir heyeti Mýsýr’a göndermiþtir. 94 Fa-
kat heyet görüþmelerden bir netice alamamýþtýr. Ýngilizler ve Fransýz-
lar ise Mýsýr’a bir müdahalede bulunmakta ayný fikri taþýmadýklarý için
meselenin bir konferansta görüþülmesini kararlaþtýrmýþlardýr. (23 Ha-
ziran 1882) Bu sýrada Ýngilizler, konferansýn esasýnda kendi emelleri-
nin önüne bir set çekeceðini anladýklarý anda “tahkimat yapýldýðýný”
öne sürerek Mýsýr’ý iþgal ettiler. Tabiî ki bu durum Osmanlý Devleti ta-
rafýndan kabul edilmedi. Ancak Osmanlý Devleti’nin bu bölgede her-
hangi bir savaþý göze alacak durumu da yoktu. Ýngilizler ise iþgalin ge-
çici olduðunu ilân etmiþti. Esasýnda kimsenin de buna inandýðý yoktu.
Herkes biliyordu ki, artýk Ýngiltere Orta Doðu ve Batý Asya’daki sö-
mürgelerine giden yollarýn güvenliði için buraya yerleþecekti.
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Bu noktada olayýn bir baþka yönü daha vardýr ki, bu Osmanlý dýþ
politikasý adýna çok ciddi bir dönüm noktasýdýr. Çünkü bu sýralarda Ýs-
tanbul’daki Ýngiliz sefiri (elçisi) Dufferin, Ýngiltere’nin Mýsýr’da her-
hangi bir imtiyaz istemediðine hatta ticarî imtiyaz sahibi dahi olmayý
düþünmediðine dair Osmanlý padiþahýna teminat vermiþtir.95 Dolayý-
sýyla Ýngiltere, Mýsýr’ý iþgal ederek Osmanlý Devleti’ni aldatmýþ ve hü-
kümeti de aciz durumda býrakmýþtýr. Bundan böyle Osmanlý Devle-
ti’nin dýþ politikasýnda Ýngiltere, sahip olduðu yerini kaybedecek ve
düþman devletler sýnýfýna girecektir.

Ýþte böylece Ýngiltere gizli entrikalar ve diplomatik aldatmacalarla
bir kez daha hedefine ulaþmýþ ve Hindistan yolunu güvenlik altýna al-
mak düþüncesiyle Kýbrýs’tan sonra Mýsýr’ý da ele geçirmiþtir. Son ola-
rak Mýsýr meselesi, 1885 yýlýnda “Hidiv padiþaha tâbi olmakla bera-
ber, Osmanlý ve Ýngiliz hükümetlerinin Kâhire’ye gönderecekleri
yüksek komiserlerin denetiminde bulunacaktýr.” þartýný taþýyan sözleþ-
me ile -diplomatik yollarla- halledilmiþtir.96

Ýngiltere, bundan sonra herhangi bir tehlikeye karþý, Osmanlý Dev-
leti’ni “Ýlk Savunma Hattý”, Kýbrýs, Mýsýr ve Malta üçgenini ise “Esas
Savunma Hattý” olarak görmeye baþladý.97 Ýþte bu noktada Mýsýr Mese-
lesi, Ýngilizlerin Osmanlý Devleti’ni tamamen gözden çýkardýðýný ve ar-
týk “koruma” politikasýndan vazgeçtiðini gösterdi. Peki, bu sýrada Os-
manlý hangi kanaati taþýyordu? Bu konuda Ýngiliz casusu Vambery’in
II. Abdülhamid Han ile yaptýðý görüþmelerden bir bölüm sunalým;

“Ýngilizlerle anlaþabilmeyi ben de çok arzuluyorum. Bu hususta her
türlü tavizlerden de kaçýnmayacaðým, yeter ki onlar da ayný þekilde is-
tekli olsunlar.” diyerek, hatta Vambery aracýlýðý ile Londra’ya bir itti-
fak önerisinde bulunan Abdülhamid, Ýngiltere’nin Rusya’ya karþý Tür-
kiye’ye her zaman muhtaç olduðu inancý ile hep son ana kadar “eski
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sevgilinin” ona döneceði günü beklemiþ, devletler arasý münasebetler-
de “kesin tarafsýzlýk” ilkesi uygulamýþ. Dolayýsýyla hiçbir Avrupa gü-
cüne yaklaþma eðilimi göstermemiþtir. Bu dönemde o, hiçbir devletle
anlaþma yoluna gitmemiþ, desteðini bir devletten diðerine bir saat rak-
kasý gibi oynatmýþtýr.

Kendisi, büyük devletlerin Osmanlý’nýn konumu dolayýsýyla onun
prensiplerine saygý gösterip, onu hoþ tutacaklarýný umuyordu. Bu ”ta-
rafsýzlýk” stratejisini uygularken Ýngiltere’yi dikkat-i nazarýndan hiç
ayýrmamýþtý. Çünkü o, Ýngiltere’nin uluslararasý düzenin korunmasýnda
önemli bir rolü olduðunu ve söz konusu ülkenin adeta bir manivela gi-
bi hareket ederek devletler arasýndaki dengeyi saðladýðýný biliyordu.98

5. Doðu Rumeli Vilâyetinin Bulgaristan’la Birleþmesi

1878 Berlin Kongresi sonrasýnda Osmanlý Devleti’ne tâbi bir prens-
lik þeklinde ayrýlan Bulgaristan’da milliyetçiler Eylül 1885’te Doðu Ru-
meli Valisi Gavril Paþayý (Gabriel Krestowitch) makamýndan alýp hapset-
miþler ve iki Bulgaristan’ýn birleþtiðini ilân etmiþlerdir. Bu olaydan istifa-
de eden Sýrplar Bulgaristan’a saldýrmýþlar, ancak yenilmiþlerdir. Osmanlý
Devleti bu ilhak olayýna baþlangýçta net bir tavýr ortaya koyamadý. Sadra-
zam Said Paþa askerî müdahale isterken rakibi Kâmil Paþa diplomatik
yolla meselenin halledilmesini istiyordu. II. Abdülhamid de barýþçý yolu
tercih edince, 24 Mayýs 1886’da Bulgarlarla yapýlan antlaþmada Doðu Ru-
meli Valiliðine Bulgaristan prensi Alexandre tayin edilmiþ, vilâyetin Os-
manlý’ya verdiði vergi aynen korunmuþ, askerî bakýmdan önemli olan
Rupçoz ve Kýrcaali nahiyeleri Osmanlý Devleti’ne býrakýlmýþtýr.

Bu antlaþma ile Doðu Rumeli Vilâyeti ve Bulgaristan fiilen birle-
þiyordu. Ancak Rusya bu yolla Bulgaristan Prensliði’nin kendi nüfu-
zundan çýktýðýný görerek muhalefet etmeye baþladý. Ruslarýn kýþkýrt-
masýyla bazý Bulgar generalleri, Prens Alexandr’a darbe yapmak iste-
dilerse de baþarýlý olamadýlar. Ýþlerin bu þekle girmesi Prens Alexandr’ý
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Rusya’dan muvafakat istemek zorunda býraktý. Rus Çarý ona güven-
mediðini bildirince de 7 Eylül 1886’da kesin olarak Bulgaristan Prens-
liði’nden ayrýldý. Toplanan naibler meclisi, 1896 yýlýnda Bulgaristan
Prensliði’ne Ferdinand’ý seçti. Osmanlý Devleti bütün muhalefetlerine
raðmen geliþmelere engel olamadý. Neticede, Ýngiltere ve Avustur-
ya’nýn çabalarý sonucunda Ferdinand’ýn prensliðini tanýmak zorunda
kaldý.

6. Girit Olaylarý ve 1897 Osmanlý-Yunan Savaþý

1669 tarihinde Osmanlý topraklarýna katýlan Girit’e Sadrazam Ali
Paþa tarafýndan özel bir statü verilmiþti. Söz konusu olan bu statü, Ber-
lin Kongresi’nde Rumlar lehine yeni reformlar yapýlmasý yönünde
tekrar ele alýndýðýnda, adada Rumlarýn çoðunlukta olduklarý bir meclis
oluþturularak daha geniþ bir idarî özerklik saðlayan yeni bir mukave-
lename tanzim edilmiþ bulunuyordu. (Ekim 1878-Halepa Mukavelena-
mesi) Ancak buna raðmen Rumlarýn nihaî hedefleri -ayrýcalýk ya da re-
form deðil- Yunanistan’la birleþmek olduðundan dolayý hoþnutsuzluk-
larý daha da artarak devam etti. Osmanlý Devleti ise bu hoþnutsuzluk-
larý ortadan kaldýrmak için Girit’te valinin otoritesini artýracak düzen-
lemeler getirdi. Avrupa’nýn müdahalesini davet edebilecek türden olan
bu tedbirler ise daha sonra adaya Hristiyan bir vali atanmasý talepleri-
ni gündeme getirdi. Devletler arasý baskýlar ve Yunanistan’ýn silâhlý çe-
teleri donatýp desteklemesi ise neticede, II. Abdülhamid’in, meselenin
halli için meclisin toplanmasýna karar vermesine sebep oldu. Bu sýra-
da olaylar, Müslüman ve Hristiyan ahali arasýnda meydana gelen kan-
lý çatýþmalar hâlâ devam ediyordu. Yunanistan hýzla 10.000 askerini
Girit’e sevk etmiþti. Sonrasýnda ise Müslüman ahaliye karþý çok þid-
detli ve kanlý katliamlara giriþmiþlerdi. Bu olaylar, daha sonra iki dev-
letin sýnýrlarýna da yansýyýnca artýk yolun sonu süratle savaþa doðru
gitmeye baþlamýþtý.
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Yunan silâhlý çetelerinin ordu birlikleri ile beraber Osmanlý toprak-
larýna saldýrý, tahrik ve tecavüzleri, esasýnda tam bir barýþ adamý olan ve
savaþtan mümkün olduðunca uzak durmaya çalýþan Sultan’ý dahi büyük
bir savaþa sürüklemeye yetti. Neticede Osmanlý Devleti, 18 Nisan
1897’de Yunanistan’a savaþ ilân etti. 8 ay süren Osmanlý-Yunan Savaþý
18 Aralýk 1897’de büyük bir askerî zaferle sonuçlandý. Yaþanan tüm bu
olaylar ve kazanýlan büyük zaferin yanýnda yabancý kuvvetlerin baský-
larý da ayný büyüklükle devam etti. Osmanlý savaþý kazanmasýna rað-
men Avrupa devletlerinin baskýlarý sonucunda Girit’in yönetimine
Hristiyan bir vali tayin etmekten kurtulamadý. Aslýnda bu, Girit’in fiilî
olarak Osmanlý Devleti’nden kopmasý anlamýna geliyordu. Çünkü bun-
dan sonrasýna yalnýzca Yunanistan’a baðlanmak kalýyordu. Adaya Yu-
nan Prensi Yorgi’nin “olaðanüstü komiser” olarak atanmasý da bu ama-
cýn gerçekleþmesi adýna atýlan çok önemli bir adým oluyordu. Yine Av-
rupa’nýn büyük devletlerinin baskýlarý ile Girit’te bulunan Osmanlý as-
kerlerinin geri çekilmeleri saðlandý. Daha sonra Girit’te bulunan Müs-
lüman halk da hýzla göç etmeye baþladý. Bundan sonra Girit, fiilî ola-
rak Yunanistan’ýn idaresine girdi. 1897 Yunan Zaferi’ne raðmen, büyük
devletlerin çevirdiði oyunlarýn neticesinde, yaþanan bütün bu olaylar,
hem II. Abdülhamid Hanýn hem de milletimizin hafýzasýnda unutulmak
zorunda olan acý bir hatýra olarak kaldý.99

7. Makedonya Meselesi

Ýngiltere, Balkanlar ve Doðu Anadolu’da Ruslarýn egemenliðini
kýrmak istiyordu. Bu amaçla Berlin Antlaþmasý’nda, daha önce imza-
lanan ancak Ýngiliz menfaatlerine zarar vermesi yönüyle uygulanma-
sýna müsaade edilmeyen Ayastefanos Antlaþmasý’nda Ruslarýn kazan-
dýðý topraklarýn küçültülmesini saðladý. Bunun yanýnda yine onun bas-
kýsý ile Makedonya’da ýslahat yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Bu ýslahatlarýn
kontrolü ise büyük devletlerin gözetimine býrakýlacaktý.
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Osmanlý Devleti, bu ýslahatlarý uygulamada gevþek davrandý. Bu-
nun üzerine bölge halkýndan olan Bulgarlar nümayiþ hareketlerine baþ-
layarak Avrupa devletlerinin dikkatlerini çekmek için harekete geçti-
ler. Nihayet, geç de olsa bunu baþardýlar. Avrupalý devletler, bölgede
Osmanlý Devleti’nin aleyhine bir içeriðe sahip olan 1903 tarihli Mürz-
steg Tasarýsý’ný kabul ettiler. 1903 Eylülünde Avusturya, Macaristan ve
Rus hükümdarlarýnýn Mürzsteg buluþmalarýnda tespit edilen yeni re-
form programý, Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya tarafýndan da kabul görerek
geniþ tabanlý ve kapsamlý bir reform programýna dönüþtü ve bu prog-
ram Bab-ý Âli’ye sunuldu. (Ekim 1903)

Baskýlar sonucunda Bab-ý Âli, hükümranlýk haklarýný ve baðýmsýz-
lýðýný aðýr bir þekilde zedeleyen bu yeni reform programýný benimse-
mek zorunda kaldý. Makedonya, Girit örneðinde olduðu gibi bir refor-
ma tâbi tutuldu. Özerk ve devletler arasý denetimde malî, idarî ve as-
kerî teþkilâtý yeniden yapýlandýrýldý. Ancak kanlý çete faaliyetleri ve
bunlardan kaynaklanan iç kargaþalar, Balkan Savaþlarýna, dolayýsý ile
bölgenin nihaî elden çýkýþýna kadar devam etti.100

8. Ermeni Sorunu

Avrupa kaynaklý olan “Þark Meselesi”nin bir uzantýsý olarak ortaya
çýkmýþ, Ayastefanos ve Berlin Antlaþmalarý ile gündeme gelmiþtir.101

Ermeniler tarih boyunca; Pers, Makedon, Selefkit, Roma, Part, Sa-
sani, Bizans, Arap ve Türklerin hâkimiyeti altýnda yaþamýþlardýr. Er-
menileri, Bizans’ýn zulüm altýndaki idaresinden kurtaran ve onlara in-
sanca yaþama hakkýný bahþedenler ise Selçuklu Türkleri olmuþtur. Fa-
tih döneminde ise Ermenilere din ve vicdan hürriyeti verilmiþ, Ermeni
cemaati için dinî ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni Pat-
rikliði dahi kurulmuþtur. Tarih boyunca Romalýlar, Persler ve Bizans-
lýlar tarafýndan Anadolu’nun bir yerinden diðerine sürülen, savaþlara
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itilen ve çoðu kez üçüncü sýnýf vatandaþ muamelesi gören Ermeniler,
Türklerin Anadolu’ya giriþlerinden sonra, Türklüðün adil, insanî, hoþ-
görülü, birleþtirici töre ve inancýndan yararlanmýþlardýr. Bu iliþkilerin
geliþme ve doruða ulaþma çaðý olan 19. yüzyýl sonlarýna kadar süren
devir “Ermenilerin altýn çaðý” olmuþtur. Osmanlý Devleti’nin çalýþan,
liyakatli, dürüst ve üretken her tebaasýna saðladýðý imkânlardan gayr-i
müslimler içinde en çok faydalananlar, Ermeniler olmuþtur. Askerlik-
ten ve kýsmen de vergiden muaf tutulurken, ticarette, zanaatta, çiftçi-
likte ve idarî iþlerde yükselme fýrsatýný elde etmiþler, devlete baðlý,
milletle kaynaþmýþ ve anlaþmýþ olduklarýndan dolayý Ermeniler hep,
“millet-i sadýka” olarak kabul edilmiþlerdir.

Bu noktada Ýstanbul Ermeni Patrikliðinin kuruluþu tarihte eþine zor
rastlanýr bir olaydýr. Fatih Sultan Mehmed’in Ýstanbul’u fethinden sekiz
yýl sonra, 1461’de Batý Anadolu’daki Ermeni Episkoposluðunu, çýkardý-
ðý bir fermanla Ýstanbul Patrikliði’ne dönüþtürmesi, Fatih’in ve Osmanlý
sultanlarýnýn geleceðe ait vizyonu ve diðer dinlere gösterdiði hoþgörünün
çok açýk bir örneðidir. Tarihte, bir dine mensup herhangi bir hükümdarýn,
baþka bir dinin üyeleri için ruhanî riyaset makamý tesis etmesi, ne Fatih’ten
önce, ne de sonra asla görülmemiþtir. “Yeni bir bin yýla girerken dünyada
yaþanan gerginlikleri, özellikle yakýn çevremizdeki savaþ ortamýný göz
önünde bulunduracak olursak, 538 yýl önce gerçekleþen bu olayýn deðeri-
ni, dinler ve kültürler arasý hoþgörünün önemini, sanýyorum daha iyi kav-
rayabiliriz.” diyen Ortodoks Ermeni Patriði II. Mesrob’un sözleri de bu
olayýn önemini doðrulamaktadýr. Nitekim Türkçe konuþan, ayinlerini bile
Türkçe yapan bu topluluktan devlet kademelerinde önemli görevlere yük-
selenler, bayýndýrlýk, bahriye, hariciye, maliye, hazine, posta-telgraf, darp-
hane bakanlýklarý, müsteþarlýklarý yapanlar ve hatta Osmanlý Devleti’nin
meseleleri üzerinde Türkçe ve yabancý dillerde eserler yazanlar bile ol-
muþtur. Ancak Osmanlý Devleti’nin zayýflamaya baþladýðý dönemlerde,
bazý devletlerin vaatlerine kanan Ermeniler, on binlerce Türk ve Erme-
ni’nin ölümüyle sonuçlanan isyan ve katliamlara baþlamýþlar böylece bin
yýldýr refah içinde yaþadýklarý ülkeyi parçalamaya çalýþmýþlardýr.
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Osmanlý Devleti zayýflamaya baþlayýp, hemen her konuda Avrupa’nýn
müdahalesine maruz kalýnca, Türk-Ermeni iliþkilerinde de bir bozulma
devri baþlamýþtýr. Batýlý ülkeler Osmanlý Devleti’ni bölerek bölgesel çýkar-
larýna ulaþabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayý hedefle-
miþlerdir. Özellikle Avrupa’nýn bazý büyük devletleri, “ýslahat” adý altýnda
bir yandan Osmanlý Devleti’nin iç iþlerine karýþýrken, bir yandan da Erme-
nileri, Osmanlý yönetimine karþý teþkilâtlandýrmýþlardýr. Böylece ülke için-
de ve dýþýnda teþkilâtlanan ve silâhlanan Ermeni komitalarý ile Ermeni Ki-
liselerinin kýþkýrtýcý faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaþ yavaþ
Türklerden uzaklaþmaya baþlamýþtýr. Türklerin iyi tutumuna karþýn, ya-
bancý devletlerle ittifak etmek suretiyle Türklerle mücadeleye baþlayan Er-
meniler, Batýnýn desteðini alabilmek için kendilerini “ezilen bir toplum”
olarak göstermeye ve “Anadolu üzerindeki egemenlik haklarýný Türklerin
gasp ettiði” iddiasýný dile getirmeye baþlamýþlardýr. Islahat Fermaný ile
Müslümanlar ve gayr-i müslimler eþit statüye getirilince ayrýcalýklarýný
kaybeden Ermeniler, 1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþý sonunda, Rus-
ya’dan “iþgal ettiði Doðu Anadolu topraklarýndan çekilmemesini, bölge-
ye özerklik verilmesini veya Ermeniler lehine ýslahat yapýlmasýný” talep
etmiþlerdir. Bu isteklerle birlikte Ermeni sorunu ilk kez ortaya çýkmaya ve
uluslararasý bir þekil almaya baþlamýþtýr. 1877-78 Osmanlý-Rus Savaþý’nýn
ardýndan imzalanan Ayastefanos Anlaþmasý’nýn Osmanlý Devleti’nce ka-
bullenilmek zorunda kalýnan meþhur 16. maddesi þöyledir: “Ermenis-
tan’dan Rusya askerinin istilâsý altýnda bulunup Osmanlý Devleti’ne veril-
mesi gereken yerlerin boþaltýlmasý, oralarda iki devletin dostane iliþkile-
rinde zararlý karýþýklýklara yol açabileceðinden Osmanlý Devleti, Ermeni-
lerin barýndýðý eyaletlerde mahallî menfaatlerin gerektirdiði ýslahat ve dü-
zenlemeyi vakit kaybetmeksizin yapmayý ve Ermenilerin, Kürtlere ve Çer-
kezlere karþý güvenliklerini saðlamayý garanti eder.”

Anlaþmanýn bu hükmü, esas itibariyle baðýmsýzlýk kazanmak iste-
yen Ermenileri tam anlamýyla tatmin etmemiþ olsa dahi “Ermeni Soru-
nu”nun tarihte ilk kez bir uluslararasý belgeye yansýmasý ve “Ermenis-
tan” diye bir bölgenin varlýðýndan söz edilmesi yönünden büyük önem
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taþýmaktadýr. 1878 yýlýnda toplanan Berlin Kongresi sonucunda imza-
lanan Berlin Antlaþmasý’nýn 61. maddesi Ayastefanos Anlaþmasý’nýn
16. maddesi yerine þu hükmü getirmiþtir: “Osmanlý Hükümeti, halký
Ermeni olan eyaletlerde mahallî ihtiyaçlarýn gerektirdiði ýslahatý yap-
mayý ve Ermenilerin, Çerkez ve Kürtlere karþý huzur ve güvenlikleri-
ni garanti etmeyi taahhüt eder ve bu konuda alýnacak tedbirleri devlet-
lere bildireceðinden, bu devletler söz konusu tedbirleri uygulanmasýný
gözeteceklerdir.” Berlin Antlaþmasý’nýn bu hükmü ile Türk-Ermeni
iliþkilerine yabancý güçlerin müdahale edebilmesi hakký tanýnmýþ ol-
maktadýr. Böylece Ermeniler, Ruslar ve Ýngilizler tarafýndan kullanýl-
maya baþlanmýþ ve Ýngiltere’nin elinde Rus yayýlmacýlýðýna karþý bir
ileri karakol vazifesi görmüþtür.

Ýngiltere ve Rusya tarafýndan tarih sahnesine sunulan Ermeni Soru-
nu, aslýnda emperyalizmin Osmanlý Devleti’ni yýkma ve paylaþma po-
litikasýnýn bir uzantýsýdýr. Esasýnda sözde Ermeni soykýrýmý iddialarý ve
yalanlarý da zaten iþte bu politikanýn bir propaganda ürünüdür! 102

Esasýnda olaylarýn birinci dereceden muhatabý olan II. Abdülhamid
Hanýn, Ermeni Meselesi hususundaki görüþleri de bu noktada büyük
bir önem arz etmektedir. O, hatýralarýnda bu konuda þunlarý söylüyor:

“Ermeni meselesi, Ermenilerin meselesi deðildir. Rahat bir yürek-
le söyleyebilirim ki, Ermeni kavmi (milleti), Osmanlýlýðý en iyi benim-
semiþ, onu en iyi temsil etmiþ bir kavimdir. Medeniyetimize hizmet et-
miþler, devletimizin bekasýna çalýþmýþlardýr. Ermenilerin bizden hiçbir
þikâyetleri yoktu. Fakat Ruslar, Bulgaristan üzerindeki emellerine ula-
þýnca, Osmanlý Ýmparatorluðu’ndan yeni bir parça daha koparmak
için Ermenileri parmaklarýna doladýlar. Gönderdikleri ajanlarla, önce
papazlarý ve öðretmenleri ele geçirdiler, sonra da bulduklarý macera
düþkünü Ermenileri bizim aleyhimize çevirdiler.

Hiçbir kavim, baðlý olduðu ülke zayýflarsa rahat durmaz. Bu sebep-
le, Ermenilerin de tek baþlarýna hiçbir güçleri olmadýðý için, diðer ka-
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vimler gibi onlar da bir süre daha bekleyebilirlerdi. Ancak tahrik ve
fitne, bazýlarýný hemen ayaklandýrmaya yetti. Aslýna bakacak olursak
Ruslar, Türkiye’de müstakil bir Ermenistan kurulmasýndan yana deðil-
diler. Çünkü kendi sýnýrlarý içinde de Ermeniler vardý, o zaman bun-
lar da bu Ermenilere katýlmak isteyeceklerdi. Ruslarýn hesabý, kendi
Ermenilerinin aðýzlarýna bir parmak bal çalmak, Türkiye’nin baþýna
da bir gaile çýkarmaktan ibaretti.

Çok geçmeden buna Fransýzlar ve Ýngilizler de katýldýlar. Osmanlý
ülkesinden koparýlacak yeni parçada, onlar da söz sahibi olmak istiyor-
lardý. Ýlk Ermeni komitasýnýn Türkiye’de deðil de Paris’te kurulmuþ ol-
masý, her þeyi ortaya koyar. Fitnenin baþý dýþarýdaydý. Ben, fitneyi bas-
týrmak, Osmanlýlarý yanlýþ yollara sapmaktan kurtarmak için elimden
geleni yaptým. Bir yandan kendilerine þefkatle muamele ettim, bir yan-
dan Katolik ve Ortodoks Ermeniler arasýndaki anlaþmazlýðý kullana-
rak, uzun müddet bir fikir etrafýnda toplanmalarýný engelledim. Fransýz-
lar, Katolikleri himaye ediyorlar, Ruslar, Ortodokslara arka çýkýyorlar-
dý. Ben bazen birini, bazen ötekini tutarak, ama her ikisinin de Osmanlý
reayasý olduðunu hatýrdan çýkarmayarak, tahrikleri önlemeye çalýþtým.
Önce birbirlerini kýrdýlar, sonra Müslüman ahaliye saldýrdýlar.

Bu oyunu, ben de biliyordum dünya da... Çünkü Bulgaristan’da de-
nenmiþ ve sonunda Bulgaristan’a muhtariyet adý altýnda baðýmsýzlýk
kazandýrýlmýþtý. Onun için zabýta kuvvetleri ile Ermeni-Müslüman ça-
týþmasýný önlemeye çalýþýyordum. Ermenilerin muradý, Müslümanlarý
kýþkýrtmak, üstlerine saldýrtmak, sonra da dünyayý ayaða kaldýrmaktý.
Bundan sonra Avrupa devletleri iþe karýþacaklar, bu iki unsurun bir
arada yaþayamayacaklarýný ileri sürerek muhtariyet isteyeceklerdi.

Papazlar, öðretmenler ve ajanlarla sürdürülen bu tahrikler önceleri
pek itibar görmedi. Birçok Osmanlý Ermenisi, bu kýþkýrtmalarý hoþ kar-
þýlamadý. Bunun üzerine kurulan çeteler, önce bu namuslu Ermeni va-
tandaþlarýný yola getirmek için bunlarý kesip öldürmeye baþladýlar. Bu
namuslu Ermeniler, bir taraftan hükümetten, bir taraftan çetelerden çe-
kiniyorlardý. Sonra bunlar da çeteleri desteklemeye, beslemeye, sakla-
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maya baþladýlar. Birinci safhasý böyle biten oyunun ikinci safhasýna ge-
çildi. Türk kýlýðýna giren Ermeniler, kendilerine yardým etmek istemeyen
kendi vatandaþlarýný öldürüp sonra da: “Görmüyor musunuz, sizi Türk-
ler kesiyor, siz hâlâ bizimle birlik olmuyorsunuz?” demeye baþladýlar.
Bir yandan da Türk köylerine giriyorlar ve Müslüman halký türlü iþken-
celerle öldürüyorlardý. Bunlarýn içinde, vücudu býçakla yarýlýp içine ba-
rut doldurduktan sonra tutuþturulanlar da vardý! Bu Ermeni tahrikçileri
özellikle Sason bölgesinde tahriklerini sürdürüyorlardý. Bu Erme-
ni–Müslüman kavgasýný sona erdirmek için, Müþir Zeki Paþa emrindeki
orduyu, bu sahaya sevk ettim ve ayaklanmayý bastýrdým. Büyük devletle-
rin elçileri birbirleri peþinden saraya koþtular; zavallý Ermenilerin kýlýç-
tan geçirildiðini ve bunun zulüm olduðunu söylüyorlardý. Hele Ýngiltere
elçisi, hemen bir tahkikat heyetinin kurulmasýný istiyor ve buna öncülük
etmek için de bir Ýngiliz askerî ataþesinin hemen olay yerine gönderile-
ceðini söylüyordu. Bütün elçilere ve bu arada daha sert bir dille Ýngiliz
elçisine, bunun bir asayiþ meselesi olduðunu, ordunun buralardaki eþký-
yalarý temizlediðini söyledim ve ilâve ettim: “Ataþe göndermenize müsa-
ade edemem. Çünkü bugünlerde buralarda bir Ýngiliz ataþesinin görün-
mesi yatýþmýþ toplumlarý yeniden birbirine düþürebilir.” Elçi yanýmdan
hayret içinde ayrýldý. Çünkü ben o günlerde Ýngiltere’nin Uzak Doðu’da
Ruslarla baþlarýnýn iyice derde girmiþ olduðunu biliyordum. Hem Rus-
ya, hem Ýngiltere, hem de Almanya’dan çekinen Fransa ciddi bir müda-
halede bulunamazdý. Nitekim bulunmadý da... Fakat bunu izleyen yýllar-
da Ýngiltere, Ermeni meselesini ayakta tutmak için elinden geleni yaptý.
Çünkü bu suretle Mýsýr’da giriþtiði iþleri örtmüþ oluyor, dünyanýn dikka-
tini Türkiye üzerinde uyanýk olarak tutuyordu.

Anadolu’da yaptýklarý hareketlerle muratlarýna eremeyeceklerini an-
layan Ermeniler, çetelerini, komitacýlarýný Ýstanbul’a soktular ve Ýstan-
bul’da da çeþitli kargaþalar çýkarmaya çalýþtýlar. Bunda da muvaffak
oluyorlardý. Fakat Avrupa’nýn büyük devletleri de, hiçbir yerde çoðun-
lukta olmayan bu daðýnýk Ermenilere benim muhtariyet vermeyeceðimi,
bunun için her þeyi göze alabileceðimi biliyorlardý. Onlarda kendi ara-
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larýndaki rekabet yüzünden savaþa girecek takatte deðildiler. Bu yüzden
Ermeni meselesi Türkiye için bir huzursuzluk, Avrupa için Türkiye’ye
müdahale imkâný olarak son yýllara kadar sürdü gitti. Fakat Avrupa ga-
zeteleri meseleyi parmaklarýna dolamýþlardý. Durmadan yazýyorlar ve
þahsýma “Kýzýl Sultan” diye hücum ediyorlar, dünya efkâr-ý umumiyesi-
ni (kamuoyu) aleyhimize kýþkýrtýyorlardý. Böylece Ermeni meselesi bir
dünya efkâr-ý umumiyesi meselesi olmuþtur ama devletler arasý ciddi bir
mesele olmamýþtýr. Bu mevzuda Said Paþanýn hizmetleri büyüktür.

Ben Ermenilerin istiklâl sevdasýna katýlmasýna þaþýrýyorum. Hele
büyük devletler tarafýndan tahrik edildiklerini bildikten sonra… Fakat
Avrupa’ya kaçýp orada benim aleyhime gazete çýkaran bazý Jön Türk-
lerin Ermeni komitacýlarla iþbirliði yapmalarýna, hatta onlardan para
almalarýna hâlâ þaþýyorum. Hem Osmanlý ülkesini parçalanmaktan
kurtarmak istediklerini söylüyorlar hem de parçalayanlarla iþbirliði,
ahit birliði yapýyorlar! Eðer aralarýna nifak düþürmeseydim iþi nere-
lere kadar götüreceklerdi acaba? Yoksa Anadolu’nun göbeðinde bir
Ermeni devleti kurmak, vatanperverliklerinin bir ispatý mý olacaktý?

Ýbret alýnsýn diye bunlarý yazýyorum; bana düþman olanlarýn, kim-
lerin dostu olduklarý bilinsin diye! Vatanýn bugünkü hâline aðlarken,
bunlarý düþünmek beni kahrediyor! Onlar Abdülhamid’i yýkmadýlar...
Hayýr! Onlar iþte Osmanlý Devleti’ni, iþte böylece yýkmýþ oldular!” 103

Not: Ermeni meselesi ve olaylarý I. Dünya Savaþý sýrasýnda (özel-
likle 1915 Tehcir Kanunu ve sonrasýndaki geliþmeler sebebiyle) tekrar
ve daha þiddetli bir þekilde gündeme gelecektir.
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Not: Birinci dereceden genel kaynaklar seçilmiþtir.

9. Bomba Hâdisesi (Yýldýz Suikastý) 21 Temmuz 1905

21 Temmuz 1905’te Sultan II. Abdülhamid Hana yapýlan bu suikast
hâdisesi, Meþrutiyete denk gelen senelerdeki en mühim olaylardan bi-
ridir. Bu sýrada o, 63 yaþýna gelmiþ ve 29 yýldýr da padiþahlýðýný devam
ettirmekteydi.

O yýllarda dünyada, adýna “anarþizm” denilen ve kurulu düzenleri
yýkmayý kendilerine en büyük uðraþ edinmiþ olan birtakým örgütler or-
taya çýkmýþ olup Türkiye’yi de bu doðrultuda kendilerine hedef seç-
miþlerdi.

“Bomba Hâdisesi” diye tarihe geçen olay da gerçekte yukarýda ifade
edilen örgütlerden biri olan Ermeni komitacýlarýnýn iþidir. Ancak hareke-
tin planlanmasý aþamasýnda sözü geçen Ermeni anarþistleri, uluslararasý
anarþistlerden de yardým almýþlardýr. Ne yazýk ki II. Abdülhamid’in istih-
barat adamlarý bu suikast planýný vukuundan evvel öðrenememiþlerdir. 
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Olayýn planlandýðý ve uygulama aþamasýna getirildiði günlerde
onun iç ve dýþ dünyada nasýl algýlandýðýna baktýðýmýzda; birkaç yýl ön-
ce 1897 Dömeke zaferiyle yendiði Yunanistan, dolayýsýyla Rum azýn-
lýk; Doðu Anadolu’da bir Ermenistan kurmadýðý için de Ermeni azýn-
lýk tarafýndan nefret edilen, mutlaka düþürülmesi gereken bir devlet
baþkaný hüviyetinde olduðunu görüyoruz. Öte yandan Yahudiler de ay-
ný fikirdeydiler. Çünkü kýsa bir süre önce Dünya Siyonist Teþkilâtý,
Teodor Herzl vasýtasýyla, padiþaha milyonlarca altýn rüþvet ile ve ge-
rekirse tüm dýþ borçlarýmýzýn ödenmesini teklif ettiði hâlde; Filistin’e
bir miktar Yahudi’nin göçmesi müsaadesini alamamýþtý. Ýstekleri ger-
çekleþemeyen tüm düþmanlarý, baþta Ermeniler olmak üzere onun hak-
kýnda dünya kamuoyunda büyük bir karalama kampanyasý baþlatmýþ-
lar ve Sultan II. Abdülhamid Hana hiç de hak etmediði bir sýfat uydu-
rarak “kýzýl sultan” lâkabý takmýþlardý. Ancak bütün bu olumsuzlukla-
ra raðmen Müslüman azýnlýklarla padiþahýn arasý çok iyiydi.

Araplar, Arnavutlar, Kürtler, Çerkesler, Abazalar ve içteki yerli Os-
manlý halký II. Abdülhamid’i çok seviyorlardý.

Ermeni komitacýlarý onu devre dýþý býrakabilmek için çok kapsam-
lý bir plan hazýrlamýþlar ve bu planýn gerçekleþmesi için büyük devlet-
lerin de desteðini almayý ihmal etmemiþlerdi. Zira Osmanlý toprakla-
rýnda güçlü, iradeli, tecrübeli ve uyanýk bir Abdülhamid görmek, onla-
rýn da hiç hoþuna gitmiyor ve dolayýsýyla geleceðe yönelik emperyalist
politikalarý bundan zarar görüyordu. Ermeni komitacýlarý bu noktada
planýn gerçekleþmesi için, suikast konusunda profesyonel olduðunu
düþündükleri, Belçikalý meþhur anarþist Jorris ile anlaþtýlar. Jorris an-
laþma gereði, Ýstanbul’a gelerek uzun bir süre padiþahýn cuma selâm-
lýk törenlerini takip etti. Padiþah her cuma günü Yýldýz Camii’nden
çýktýktan sonra, tam 1 dakika 42 saniyede arabasýna biniyordu ve bu
süre mutat olduðu üzere hiç þaþmýyordu. Bunun üzerine Jorris, suikast-
te kullanýlmak üzere, Belçika’da özel bir araba yaptýrdý. Araba, parça-
lar hâlinde Ýstanbul’a getirilip monte edildi. 80 kilo patlayýcý ve 20 ki-
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lo madenî (parçalayýcý) madde taþýyan çok dakik bir saatli bomba, bu
arabaya yerleþtirildi. Suikastýn gerçekleþtirileceði gün, komitacýlar
dikkat çekmemek için, bombalý arabanýn içine kadýn da alarak, Avru-
palý seyirci kýlýðýnda arabaya bindiler ve Selâmlýk törenine gittiler. Pa-
diþah Yýldýz Camii’nde namazda iken arabayý terk edip çekildiler. Yýl-
dýz Camii’nin önünde çok büyük bir kalabalýk vardý. Mutat olduðu
üzere yerli ve yabancý pek çok devlet adamý, elçilik görevlisi, hatta tu-
rist, padiþahýn Cuma Selâmlýðý’ný izlemek üzere orada toplanmýþtý.
Arabanýn içindeki bomba, II. Abdülhamid Han, cami ile saltanat ara-
basý arasýndaki yolu yürürken patlayacak ve hükümdarý mutlaka öldü-
recekti. Artýk her þey hazýrdý. Ancak bu sýrada hiç beklenmeyen bir þey
oldu ve bir anda her þey arapsaçýna döndü. Çünkü padiþah, tam cami-
den çýkacaðý sýrada Þeyhülislâm Cemaleddin Efendi ile karþýlaþtý ve
Cemaleddin Efendi bu sýrada padiþahýn yolunu keserek bir mesele arz
etti. Padiþah da kýsa bir süre içinde birkaç cümleyle ona karþýlýk verdi.
Ýþte bunlarýn yaþandýðý kýsa bir zaman dilimi, Ermeni komitacýlarýn
tüm planlarýný altüst etti. Çünkü bu mutat dýþý birkaç saniyelik gecik-
me nedeniyle o, sözünü bitirip daha caminin merdivenlerine ilk adým-
larýný atmaya baþladýðý sýrada, bombalý araba dehþet verici bir sesle
patladý. Bir anda ortalýk toz duman içinde savaþ alanýna döndü. Sanki
kýyamet kopmuþ ve dünyanýn sonu gelmiþti. Her tarafa madenî þarap-
nel parçalarý fýrlýyor ve insanlar çaresizce can veriyordu. Hassa alayla-
rýnýn atlarý ürktüðü için süvariler birbirine giriyor, bütün paþalar ve na-
zýrlar heyecan içinde oradan oraya kaçýþýyorlardý. Bir anda her taraf ce-
setlerle dolmuþ ve ortalýk kan gölüne dönmüþtü. Herkeste çok büyük
bir panik vardý. Ýnsanlar þuurlarýný yitirmiþ bir þekilde çaresizce aðlý-
yor ve feryat ediyorlardý. Ancak tüm bu korkunç olaylar yaþanýrken,
kendisi soðukkanlýlýðýný her saniye muhafaza etmiþ ne ileri ne de geri
tek bir adým dahi atmadan olaylarý izledikten sonra elini havaya kaldý-
rarak, korkulup telâþ edilmemesi, herkesin yerinde kalmasý için yüksek
sesle emirler vermiþtir. Bu noktada o gün orada bulunup da yaþananla-
rý gören pek çok þahidin, hatýralarýnda, ittifakla belirttikleri bir husus
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vardýr ki; o gün bulunduðu mevkiden kaçmayan tek þahsýn Sultan II.
Abdülhamid Han olduðudur. O, insanlarýn feryatlarla koþuþtuðu esna-
da en küçük bir jest ve mimik deðiþikliði yapmamýþtýr. 

Etraf biraz sakinleþtikten sonra, bizzat kendisi arabasýný sürerek,
aðýrbaþlý edasýyla, halkýn ve Avrupalýlarýn alkýþlarý arasýnda Yýldýz Sa-
rayý’na giren padiþah, soðukkanlý tavýrlarý sebebiyle burada da büyükel-
çiler tarafýndan alkýþlandý. Hiçbir þekilde programýný bozmayarak, bü-
yükelçilerle 20 dakika kadar görüþtükten sonra, dinlenmek ve olaylarýn
ayrýntýlarýný öðrenmek üzere Harem-i Hümayun’a gitti. Bütün devlet
baþkanlarý bu kahraman Osmanlý hükümdarýna geçmiþ olsun telgraflarý
gönderdiler. Olay sonrasýnda komitacýlarýn bir kýsmý yakalandý. Suikas-
týn plancýsý olan Belçikalý Jorris de yakalananlar arasýnda idi. Daha da
önemlisi, padiþah idama mahkûm olmasýna raðmen Jorris’i kendisi ile
anlaþarak Avrupa’daki komita ve anarþi meseleleri üzerinde gizli bilgi-
ler vermesi þartýyla affetti. Hatta 500 altýn da hediye ihsan etti. Daha ön-
ce düþmaný olarak kendisine suikast düzenleyen Jorris, artýk padiþahýn
meþhur hafiye teþkilâtýnýn önemli bir adamý olarak çalýþacaktý. Sonra-
dan öðreniyoruz ki; Baþkâtip Tahsin Paþaya göre Jorris, Avrupa’dan II.
Abdülhamid’e çok deðerli raporlar göndermiþ ve padiþah da bu bilgiler
sayesinde düþmanlarýnýn birçok planýný bozmuþtur. Ayrýca onun Jorris’i
kendi himayesine alarak deðerlendirmesi, onun insan tanýma ve kullan-
ma konusundaki meþhur özelliðini de bir kez daha gözler önüne sermiþ-
tir. Çünkü o, yýlanlar ile geçinmesini ve onlarý ehilleþtirerek zararsýz
hâle getirmesini çok iyi bilen lider bir yöneticiydi. Ancak ne acýdýr ki;
Tevfik Fikret ve Ahmet Refik (Altýnay) gibi bir kýsým Ýttihatçýlar, yaz-
dýklarý þiirlerle Ermeni anarþistlerinin zalimce planlarýný heyecanla al-
kýþlamýþlar ve baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýnda ise hýnç ve üzüntülerini
dile getirerek þanlý tarihimizde silinmesi çok güç kapkara bir leke ola-
rak yer almýþlardýr.

Bomba Hâdisesini, dönemin önemli adamlarýndan biri olan Amiral
Sir Henry Woods Paþa daha önce bahsi geçen anýlarýnda þöyle anlatýyor:
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“Ben, padiþahtan çok uzakta deðildim. Tam bu sýrada, ancak bir
adet namludan çýkabilecek bir gürültü duyuldu. Bastýðým zemin, beni
âdeta havaya kaldýrmak ister gibi titredi. Padiþahýn soðukkanlýlýðýna
hayran kaldým. Birden Yýldýz Camii’nin içinden elleri yüzleri kan için-
de dýþarý koþuþup dýþarý çýkanlarý gördüm. Padiþaha el bombasý atýl-
dýðýný sanmýþtým. Ancak padiþahýn gözlerini diktiði yeri takip edip, ca-
mi avlusuna baktýðým zaman, hayretten irkildim. Avlu, top ateþiyle si-
linip süpürülmüþ bir muhabere meydanýna benziyordu. Ölü atlar, her
tarafa sýçramýþ tahtalar, paramparça olmuþ arabalar, cansýz yatan za-
vallý sürücüler... Bir iki metre ön sol tarafýmda yüksek rütbeli bir Türk
subayýnýn emir çavuþu, þarapnel isabetiyle hayatýný kaybeden subayý-
nýn üzerini örtmeye çalýþýyordu. Patlama sesi duyulur duyulmaz bir sü-
vari takýmý, yalýn kýlýç, patlamanýn olduðu yere at sürmeye baþladý.
Ancak, Abdülhamid’in emriyle geri çekilmelerini emrettiðini gören ta-
kým subayý, birliðini geri çekti. Az sonra padiþahýn ayakta ve saðlam
olduðunu herkes fark etti. Asker, sivil, Türk, yabancý, “Padiþahým çok
yaþa!” avazeleriyle ortalýðý çýnlattýlar. Abdülhamid, bir ya da iki daki-
ka yanýndaki birkaç yüksek rütbeli subaya bazý emirler verdi. Her za-
manki gibi telâþsýz, faytonuna bindi ve âdeti olduðu üzere faytonu ken-
di sürdü; yüz ifadesi sakindi. Bu suretle camiden saraya gitti. Seyirci-
lerden bir haným da yaralanmýþtý. Birçok seyirci, patlamanýn en þid-
detli mahallinde bulunan atlarýn kemiklerinin þiddetle çevreye fýrla-
masýyla yaralandý. Bir atýn kopan bacaðý, elçilerin bulunduðu bölme-
nin hemen önüne düþtü. Yýldýz Saat Kulesi’nin camlarý kýrýlmýþtý. Ca-
minin üst taraflarýnda büyük delikler açýlmýþ, cami pencerelerinin
camlarý kýrýlarak, yere düþmüþ, düþen camlar, camidekilerden birço-
ðunu yaralamýþtý. Caminin içi baþtan baþa hasar görmüþtü. Caminin
hemen önünde duran çok büyük bir saat, arkasýnda duranlara siper
teþkil etmiþti. Bu saat mermer bir kuleciðin üzerindeydi. Kule, padiþa-
ha da siper teþkil etmiþti. Hâlbuki suikastçýlar, mermer bloklardan ya-
pýlan kulenin de çökeceðini hesaplamýþlardý. Bilakis kule, havada uçu-
þan þarapnel parçalarýndan padiþahý muhafaza etti. Þehzade kâhyala-
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rýndan iki kiþi öldü, fakat þehzadelere bir þey olmadý. Abdülhamid’i
þeyhülislâm ile konuþmasý kurtarmýþtý.”104

10. Arap Vilâyetlerindeki Geliþmeler

Lübnan ve Suriye gibi nüfusu karýþýk topraklarýn idaresinden do-
ðan zorluklar ve müslim-gayrimüslim çatýþmalarý, 1861’de Lübnan’ýn
Hristiyan vali idaresinde özerk bir mutasarrýflýk hâline getirilmesiyle
sonuçlanmýþ ve devletler arasý fiilî bir müdahalenin oluþmasýna imkân
verilmemiþti. Bölgenin çeþitli unsurlardan meydana gelen karýþýk ya-
pýsý, yabancý güçlerin ilgi odaðý olan mukaddes topraklarý ve makam-
larý, Osmanlý idaresinin iþini zorlaþtýrmaktaydý. 1877-1878 Osman-
lý–Rus Savaþý sebebiyle, yöreden toplanarak cepheye asker sevk edil-
mesi, burada Osmanlý idaresi aleyhine bir havanýn geliþmesinde etkili
oldu. Avrupa’da “Barýþçý Haçlý Seferi” sloganýyla yürütülen Filistin
gibi kutsal topraklara olan teveccüh ve kolonizasyon amaçlý hücum,105

II. Abdülhamid devrinde arttýrýlmasýna gayret edilen Siyonist faaliyet-
ler neticesinde giderek yoðunluk kazanmýþ ve bölgenin Batý sermaye-
sine açýlmasý, büyük devletlerin buralarda geliþtirdikleri nüfuz politi-
kasýnýn bir aracý hâline getirilmiþti.106 Mýsýr’ýn Ýngiliz idaresine girme-
si ise, her geçen süre Arap yarýmadasýndaki Osmanlý nüfuzunu zayýf-
latýcý eylemlere kuvvet verdi. Ýlk ayaklanmalarýndan itibaren Osmanlý
idaresine ve onun temsil ettiði dinî anlayýþa karþý çýkan Vahhabîler,
baþta Necid yüksek bölgesi olmak üzere Arabistan’da merkezileþip,
her püskürtülme ve hezimeti, ilk fýrsatta yeniden telâfi ile sesini ve gü-
cünü yeniden duyurarak kendilerini kabul ettirmeye baþlamýþlar ve
baþta Suudî hanedaný olmak üzere, yörenin çeþitli Arap kabileleri ve
“sürrehor” þeyhleri, II. Abdülhamid Han devrinde özellikle Ýngiliz po-
litikasýnýn etkisiyle ayrýlýkçý emellere yönelmiþlerdi.107 1840’ta Mýsýr
Valisi Mehmed Ali Paþanýn hâkimiyetinden tekrar Osmanlý idaresine
geçen Hicaz, Osmanlý valilerine raðmen, genelde asýl söz ve iktidar sa-
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hibi olan Mekke þerifleri tarafýndan yönetildi.108 Merkezin denetimi ve
ilgisi, asrýn sonlarýna doðru deniz ulaþýmý ve demiryollarý baðlantýlarý
(1908’de Medine’ye ulaþan Hicaz Demiryolu gibi) sayesinde, sayýlarý
eski devirlerle kýyaslanamayacak kadar artan ve gittikçe daha büyük
oranlarda bütün dünya Müslümanlarýnýn katýldýklarý büyük hac kafile-
leri ve bunlarýn “Ýslâmcý politika” çizgisindeki propaganda gücü nok-
tasýndan fevkalâde arttý.

Saðlýk hizmetlerine verilen büyük önem, bir karantina teþkilâtýnýn
kurulmasý,109 hac mevsiminde meydana gelen büyük salgýn ve kýrýmla-
rýn (1865 ve 1893 kolera salgýnlarý gibi) önlenmesi isteði kadar, bu po-
litikanýn da bir göstergesi oldu. Bölgenin Osmanlý idaresinde kalmasý,
devrin “Panislâmist” çizgideki “Ýslâmcý” görüþlerin ayrýlmaz bir par-
çasý oldu. Bu anlamdaki uygulamalar ise, özellikle Ýngiliz politikasýný
karþýsýna aldý ve Arap ayrýlýkçýlýðýnýn teþvik ve tahrik edilmesindeki
önemli unsurlardan biri hâline geldi. Onun devrinde meydana gelen
Yemen Ýsyanlarý (1889), Hicaz Valisi Ahmed Feyzi Paþa kumanda-
sýnda Sana’nýn zaptýyla sonuçlanan baþarýlý bir askerî harekâtla sona
erdirildiyse de 1895’te yeniden alevlendi. Ýki yýl uðraþýldýktan sonra
Yemen Valisi Hüseyin Hilmi Paþa tarafýndan bastýrýlan isyan, 1902’de
tekrar patladý ve Ýmam Yahya’nýn þahsýnda büyük bir isyan ocaðý oluþ-
tu. Ýsyanlar binlerce Osmanlý askerinin hayatýna mal olan ve kamuoyu
vicdanýnda derin izler býrakan zorlu bir mücadeleye dönüþerek impa-
ratorluðun yýkýlýþýna kadar yýllarca devam etti. 110

11. Ali Suavi ve Çýraðan Vakasý

Yeni Osmanlýlar Cemiyetinin üyelerinden ve son dönem Osmanlý
fikir adamlarýndan biri olan Ali Suavi, II. Abdülhamid Hanýn hüküm-
darlýðýnýn ilk zamanlarýnda ona özel müþavirlik yapmýþtýr. Sultan daha
sonra onu Ýstanbul Galatasaray Sultanîsi Müdürlüðüne getirdi. Ancak
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Ali Suavi müdürlük görevi sýrasýndaki bazý þüpheli tavýrlarýndan dola-
yý sultan tarafýndan görevinden azledildi. Bu ayný zamanda, sultanýn
gözünden de düþmek demekti. Yaþanan bütün olaylar üzerine Ali Su-
avi, artýk padiþaha düþman kesilerek onunla mücadeleye giriþti.

Ali Suavi bir þeyi artýk kesinlikle biliyordu ki II. Abdülhamid ha-
yattayken bir daha kesinlikle yükselemezdi. Durumun farkýna vardý-
ðýnda son çare olarak, daha önce tahttan indirilen V. Murad ile görü-
þerek onu yeniden tahta çýkarmaya ve böylece kendi þahsî hedeflerine
ulaþmaya karar verdi. Bu düþüncelerle Ali Suavi, II. Abdülhamid Ha-
ný tahttan indirmek ve V. Murad’ý tekrar Osmanlý Devleti padiþahý
yapmak için harekete geçti.

V. Murad’ýn Çýraðan Sarayý’ndan kaçýrýlarak Odesa’ya götürülme-
si, orada Osmanlý tahtý için hak iddia etmesi saðlanacaktý. Meselenin
bir diðer yönü de Rusya’nýn bu planda Ali Suavi’yi destekliyor olma-
sýydý. 20 Mayýs 1878’de Ali Suavi, Osmanlý-Rus Harbi (93 Harbi)
maðduru göçmen “Rumeli Müslümanlarýný müdafaa” için bir cemiyet
kurduðunu ileri sürdü. Esasýnda bu cemiyet paravan bir cemiyet idi.
Gerçek niyeti, planlamýþ olduðu ihtilâl için, oraya toplanan insanlarý
kullanmaktý. Nihayet bir gece 500 kadar göçmenle Çýraðan Sarayý’na
baskýn düzenledi. Saraya giren Ali Suavi’nin, V. Murad’ýn dairesine
kadar girerek onu kaçýrmak üzere olduðu sýrada olayý öðrenen Beþik-
taþ Karakol muhafýzlarý derhâl saraya koþtular. Yaþanan mücadele sýra-
sýnda karakol muhafýzlarýndan Yedi Sekiz Hasan Paþa, elindeki sopay-
la Ali Suavi’nin kafasýna vurarak onu olduðu yere yýðdý. Olayda Ali
Suavi ölürken diðer isyancýlar kaçtýlar.

Ali Suavi’nin bu baskýn olayý, Osmanlý padiþahýný bundan sonra
daha duyarlý, daha dikkatli ve daha þüpheci bir hayat yaþamaya sevk
etti. Sonrasýnda ise ülkesindeki bölücü, ayrýmcý ve ihtilâlci hareketleri
daha yakýndan izlemek ve takip etmek, emperyalist devletlerin ve ülke
içindeki uzantýlarýnýn sinsi faaliyetlerini tespit ederek faaliyetlerine
son vermek amacýyla, dünyada ilk defa, merkezî sisteme baðlý güçlü
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bir istihbarat teþkilâtý ve gizli bir polis örgütü (Hafiye teþkilatý) kurma-
ya karar verdi. Ýþte böylece bundan sonra memlekette olup bitenlerden
herkesten önce II. Abdülhamid haberdar edildi. Ýngiliz Casusu Vam-
bery, onun þunlarý söylediðini nakleder: “Haber alma düzeni bulunma-
yan bir hükümet, bir devlet ya da bir devlet adamý düþünülebilir mi?
Zirvede bulunan kiþi tüm yaný baþýnda olup biteni bilmezlik edemez.
Amcam Abdülaziz’in kanlý alýn yazýsýna bakýn. O benim için bir ders
bir ibret olmamalý mý? Ben de, iþte böylece jurnalleri keþfettim. Sözge-
liþi azizim Vambery, onlar bana, sizin kýsa zaman önce benim amansýz
muhaliflerimle iliþkiye girdiðinizi bize haber verdiler.”111

II. Abdülhamid, amcasý vakur bir padiþah olan Abdülaziz’in ve te-
miz kalpli olan kardeþi V. Murat’ýn hal’inin güçlü bir istihbarat teþ-
kilâtýnýn olmayýþýna baðlýyordu. Sultan, sarayý asker ve donanma ile
ablukaya alýnýrken bile kendisine yönelik hal’ planlarýndan habersizdi.
O, bunu ancak Hüseyin Avni Paþanýn yatak odasýnýn kapýsýný kendisi-
ni tevkif etmek için çaldýðý sýrada öðrenebilmiþti. Ýþte bütün bu olaylar
gizli istihbarat teþkilâtýna giden yolu açtý.

Bu arada, II. Abdülhamid Hanýn kurduðu bu güçlü istihbarat teþ-
kilâtýný baltalamak için kendisini çekemeyenler onu vehimlik ve kor-
kaklýkla suçlarken, o ise kurdurttuðu istihbarat örgütü hakkýnda þunla-
rý söyleyerek kendi düþüncelerini ifade etmektedir:

“Osmanlý’da töre budur. Padiþah tebaasýnýn ne düþündüðünü, han-
gi þikâyetleri olduðunu, bir yandan kendi valilerinden, kadýlarýndan
hükümet yoluyla öðrenir, bir taraftan ülkenin dört bucaðýna serpilmiþ
tekkelerin þeyhlerinden, derviþlerinden haberler toplar ve buna göre
ülkeyi idare eder. Ceddim Sultan Mahmut (Mahmut II) buna gezginci
derviþleri de ekleyerek istihbaratý geniþletmiþti. Ben tahta çýktýðým za-
man durum buydu ve böylece devam ediyordu.
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Bir gün Londra Sefiri (elçisi) Musurus Paþadan eski Sadrazam ve
Serasker Hüseyin Avni Paþanýn Ýngilizlerden para aldýðýný öðrendim.
Devleti, padiþah adýna idare eden sadrazam kendi devletine ihanet
ediyorsa, istihbaratý da elbette kendi iþine geldiði gibi Saray’a duyu-
rurdu. Tedirgin olmuþtum, müteessirdim.

Ýþte bu günlerde (Damat) Mahmut Paþa bana geldi ve Jön Türklerden
bazýlarý hakkýnda haberler getirdi. Getirdiði haberler mühimdi. Kendisine
bunlarý nasýl öðrendiðini sordum. Hususî bir istihbarat teþkilâtý kurmuþ,
bazý kimselerin yakýnlarýný para ile elde etmiþti. Bu kimseler kendisine gö-
rüp duyduklarýný haber veriyorlar, o da bunlarý deðerlendiriyordu.

Ýsterse kardeþimin kocasý olsun, devletin bir paþasýnýn devlette giz-
li ve ayrý bir istihbarat kurmasý doðru olamazdý. Kendisine teþkilâtý
hemen bana devretmesini ve bundan böyle bu iþlerle uðraþmamasýný
söyledim. Teþkilâtý bana devretti ama bundan çok alýndý. Ben bundan
sonra, þahsýma baðlý müstakil bir istihbarat teþkilâtý kurdum.

Yabancý devletler, kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve
sadrazam mertebesine kadar çýkarabilmiþlerse devlet güven içinde
olamazdý. Doðrudan doðruya þahsýma baðlý bir istihbarat teþkilâtý
kurmaya bu düþünce ile karar verdim, iþte, düþmanlarýmýn jurnalcilik
dediði teþkilât da budur!

Bu jurnallerin hakikî olanlarýnýn yanýnda iftira mahiyetinde olan-
larýnýn da bulunduðunu elbette biliyorum. Ama ben hiçbir jurnale titiz
bir tahkikten geçirmeden inanmadým ve onun icabýna el sürmedim.

Ceddi azizim Selim Han (Selim III) “Yabancýlarýn elleri ciðerleri-
min üstünde geziniyor, aman biz de yabancý devletlere elçi gönderelim
ve onlarýn ne yapmakta olduklarýný bir an önce öðrenmeye çalýþalým.”
diye feryat etmiþti. Ben bu yabancý elleri ciðerlerimin içinde duyuyor-
dum. Sadrazamlarýmý, vezirlerimi satýn alýyorlar ve mülküme karþý
kullanýyorlardý. Ben, nasýl olur da devlet hazinesinden beslediðim bu
insanlarýn ne yaptýklarýný, neye hazýrlandýklarýný öðrenmeyebilirdim?
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Evet, jurnal sistemini ben kurdum, ben idare ettim. Fakat vatanda-
þý deðil hazineden maaþ aldýklarý, Osmanlý nimeti ile gýrtlaklarýna ka-
dar dolu olduklarý hâlde, devletime ihanet edenleri tanýmak, takip et-
mek için… Kendi devletini yýkmak, kendi padiþahýnýn canýna kast et-
mek karþýlýðý, yabancý devletten para alan sadrazamlarý gördükten
sonra...”112 Kurulan istihbarat teþkilâtý ile elde edilen bütün bilgiler
Yýldýz Sarayý’nda II. Abdülhamid Hanýn kontrolünde bir araya toplan-
mýþ ve tasnif edilmiþtir.113

12. Yahudi Millî Yurdu Planlarý

Osmanlý Devleti tarihinde Yahudilerle iliþkiler farklý bir anlam ve
derin sýrlar taþýmasý yönüyle kapsamlýca ele alýnmasý gereken bir ko-
nudur. Ancak biz burada bu iliþkinin Sultan II. Abdülhamid devresin-
de yaþanan ve herkesçe malûm olan bir kesitinden bahsedeceðiz.

1898’de Ýsviçre’nin Basel þehrinde dünya Yahudilerinin temsilcileri
bir araya gelmiþ ve I. Dünya Siyon Kongresini toplamýþlardýr. Kongre
sonunda “Basel Programý” adý altýnda bazý kararlar almýþlardýr. Alýnan
kararlar doðrultusunda ilk olarak Dünya Siyonist Hareketinin114 baþka-
ný olan gazeteci Teodor Herzl, ayný zamanda icra komitesi baþkanlýðýna
da getirilmiþ ve ardýndan “Basel Programý” doðrultusunda Filistin’de
bir “Yahudi Millî Yurdu” kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Kararýn alýndýðý
tarihte ise Filistin topraklarý Osmanlý Devleti sýnýrlarý içindeydi. Artýk
hedef Osmanlý Devleti’dir. Bu sebeple Teodor Herzl birkaç kez II. Ab-
dülhamid’e müracaat ederek Osmanlý Devleti’nin Batýlý devletlere olan
yüksek miktardaki dýþ borçlarýnýn Yahudiler tarafýndan ödenmesi, Er-
meni terörünün engellenmesi ve Avrupa’da Osmanlý Devleti lehine bir
siyasî hava oluþturulmasý karþýlýðýnda, Filistin’de bir “Yahudi Millî
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Yurdu” kurulmasýna izin vermesi teklifinde bulundu. Sultan’ýn Teodor
Herzl’e verdiði karþýlýk ibret verici ve bir o kadar da düþündürücüdür.
Zira onun cevabý: “Ben bu topraklardan bir karýþ bile olsa satmam. Zi-
ra bu vatan bana ait deðil, milletime aittir. Benim atalarým bu toprak-
larý kanlarýný dökerek kazanmýþ ve onu kanlarý ile sulamýþlardýr. Ben
onun hiçbir parçasýný veremem. Gördüðünüz gibi bu topraklarýn bede-
li þehitlerimizin kanýdýr. Siz de ancak ayný bedeli ödeyebilirseniz buyu-
run o zaman alýn...” Bunun üzerine giriþimleri sonuçsuz kalan siyonist-
ler hedeflerine ulaþmak için baþta Ýngiltere olmak üzere Osmanlý için-
de de Jön Türklerle anlaþarak onu tahttan indirmek üzere harekete ge-
çeceklerdir. (Yahudiler bu amaçlarýna Ýngilizlerin destekleri sayesinde
1948 tarihinde ulaþacaklar ve Filistin topraklarý üzerinde Ýsrail Devle-
ti’ni kuracaklardýr.)

Buraya kadar anlatýlan olaylar da göz önüne alýndýðýnda, II. Abdülha-
mid döneminde devlet politikalarýnýn þöyle belirlendiðini görmekteyiz:

Daha önce ana hatlarý ile ortaya koyduðumuz geliþmeler, 1876 Ka-
radað ve Sýrbistan ile savaþ; 1877-78 Osmanlý-Rus Harbi; 1881 Tu-
nus’un Fransýzlarca; 1882 Mýsýr’ýn Ýngilizlerce iþgali, Osmanlý Devle-
ti’nin gerek dýþ gerekse iç politikalarýnda esaslý deðiþiklikler yapmasýn-
daki aciliyeti ortaya koymuþtur. Zira Avrupa devletleri, menfaatleri ge-
reði devletin devamý yolunda ortaya koyduklarý iradelerini deðiþtirmiþ-
ler ve artýk Osmanlý Devleti’nin bir an önce yýkýlarak paylaþýlmasýna
çalýþmaktaydýlar. Bu durumda “ebed-müddet” devam edecek Osmanlý
Devleti’ne yeniden bir canlýlýk, hareketlilik getirecek politikalara ihti-
yaç vardý. Devletler arasý iliþkilerde dostluk gösterilerine güvenmemek,
çeþitli tertiplerle gücünü artýrarak varlýðýný korumak esasý takip edilme-
liydi. Balkanlar’ýn 1876-78 döneminde elden çýkmasý Osmanlý cemi-
yetindeki Müslim-gayrimüslim nüfus dengesini Müslümanlardan yana
olarak deðiþtirmekle kalmamýþ, istilâya uðrayan memleketlerinden her
þeylerini býrakarak kaçmak zorunda kalan Müslümanlar sýðýndýklarý
devlet merkezini büyük ölçüde etkilemiþlerdi. Müslüman kardeþlerinin
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sefaletine sebep olan Hristiyanlara karþý Osmanlý toplumu cephe almýþ,
uzun bir süredir topyekûn saldýrýda olan Hristiyan âlemine karþý artýk
birleþmek, birlikte hareket etmek gerektiði düþüncesi zihinlere yerleþ-
miþti. Öte yandan yukarýda iþaret edildiði üzere 1870’li yýllar tamamen
sömürge olma bahtsýzlýðý yolunda hýzla ilerleyen Ýslâm âleminin, yar-
dým için son çýrpýnýþlarýný yaparak Osmanlý Devleti’ne müracaat ettiði
yýllardý. Bilhassa Orta Asya ve Güneydoðu Asya adalarýndan Müslü-
man devletçikler dinlerinin ve kendilerinin tek sýðýnaðý olarak gördük-
leri Osmanlý Padiþah–Halifesinden yardým istemekteydiler. Devletin
resmî belgelerinden ve dönemin gazetelerinden anlaþýldýðý kadarýyla bu
insanlar askerî güç desteði istemiyorlardý. Ýstedikleri sadece Ýslâm Ha-
lifesi ve Osmanlý Devleti’nin tebaasý–vatandaþý olduklarýný bildiren
resmî yazýlardý. Böyle bir baðlýlýk ilânýnýn bile kendilerini tecavüzden
koruyacaðýna inanýyorlardý. Ýslâm âleminin tek baðýmsýz devleti konu-
mundaki Osmanlý Devleti, dünya Müslümanlarýnca böyle görülüyordu.
Bunun yaný sýra, sömürgeci devletler de Müslümanlarýn Osmanlý Dev-
leti’ne gösterdikleri baðlýlýðýn farkýnda idiler. Batýlý devletlerin, bilhas-
sa 1853-56 Kýrým Savaþýnda Osmanlý Devleti ile birlikte hareket eden
Ýngiltere ve Fransa’nýn baskýsý ile ilân edilen 1856 Islahat Ferma-
ný’ndan sonra baþlayan, devlet imkânlarýnýn gayr-i müslimlerin yaþadý-
ðý vilâyetlere aktarýlmasý þeklindeki devlet tavrý, Müslümanlar arasýnda
büyük tepki oluþturmuþtu. Kendi memleketlerinde ikinci sýnýf vatandaþ
durumuna düþen Müslümanlarýn ibret verici hâli bizzat Batýlý devletle-
rin, sefirlerinin (elçi) ve konsoloslarýnýn raporlarýna kadar girmiþti. Ay-
dýnlarýmýzýn basýn-yayýn organlarý ile halka duyurduklarý ve tenkit ettik-
leri bu durumun deðiþmesi, ancak Balkan vilâyetlerinin birer birer el-
den çýkýp devletin genelinde Müslüman nüfusun ezici bir üstünlük ka-
zanmasý ile mümkün olabilmiþtir. Gerçekten de 1875-78 dönemindeki
olaylar Osmanlý Devleti’nin nüfusunun dengesini deðiþtirmiþti.
1820’lerde toplam nüfusun % 59’unu teþkil eden Müslümanlarýn nüfus
oraný 1890’larda %75’lere ulaþmýþtýr. Bu dönemin diðer önemli geliþ-
meleri ise yukarýda iþaret edilen, Ýngiltere’nin Mýsýr’ý ve Fransa’nýn Tu-
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nus’u iþgalleridir. Bu durum karþýsýnda oluþturulan yeni politikalarý tes-
pit için onun görüþlerine müracaat etmelidir. Zira gerek dýþ, gerekse iç
politikada bilhassa özel haberleþme sisteminin yardýmýyla, tek deðer-
lendirme ve karar mercii olarak II. Abdülhamid’i görüyoruz. Bilindiði
gibi devletin haber alma birimlerinden gelen raporlarý deðerlendirme ve
bunlara dayanarak dýþ politika kararlarýnýn oluþturulmasýnda topyekûn
dýþiþleri ve ilgili bakanlýk uzmanlarýnýn katýldýðý bir iþbirliði söz konu-
sudur. Oysa Sultan II. Abdülhamid, tüm bilgileri kendisi deðerlendire-
rek uygulamaya koymada hükümeti kullanmýþtýr.115

F. Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi Sadrazamlarý
Büyük felâketleri, þahsî idareler takip eder. 93 Harbi’nden (1877-

1878 Osmanlý Rus Savaþý) sonra da öyle oldu. Artýk devlet idaresi
Bab-ý Âli’den Yýldýz Sarayý’na geçti. Ýþte onun þahsî idare devri olan
bu dönemin sadrazamlarý þunlardýr:

1. Mehmed Esad Efendi:
4 Haziran – 4 Aralýk 1878 = 6 Ay

2. Tunuslu Hayreddin Paþa:
4 Aralýk 1878 – 29 Temmuz 1879 =7 Ay 26 Gün

3. Ahmed Arifi Paþa:
29 Temmuz – 18 Ekim 1879 = 2 Ay 20 Gün

4. Küçük Mehmed Said Paþa:
18 Ekim 1879 – 9 Haziran 1880 = 7 ay 20 Gün

5. Canan-i zade Mehmed Kadri:
9 Haziran – 12 Eylül 1880 = 3 Ay 3 Gün

6. Küçük Mehmed Said Paþa (2. d):
12 Eylül 1880–2 Mayýs 1882 =1 Yýl 7 Ay 20 Gün

7. Germiyanoðlu A. Nureddin
Paþa: 2 Mayýs – 11 Temmuz 1882 = 2 Ay 10 Gün

8. Küçük Mehmed Said Paþa (3. d):
11 Temmuz – 1 Aralýk 1882 = 4 Ay 21 Gün
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9. Ahmed Vefik Paþa (2. d):
1 Aralýk - 3 Aralýk 1882 = 2 Gün

10. Küçük Mehmed Said Paþa (4. d):
3 Aralýk 1882–25 Eylül 1885= 2 Yýl 1 Ay 23 Gün

11. Kýbrýslý Mehmed Kâmil Paþa:
25 Eylül 1885– 4 Eylül 1891 = 5 Yýl 11 Ay 9 Gün

12. Kabaaðaçlý-zade Mehmed Cevad:
4 Eylül 1891– 8 Haziran 1895= 3 Yýl 9 Ay 4 Gün

13. Küçük Mehmed Said Paþa (5. d):
8 Haziran – 1 Ekim 1895 = 3 Ay 23 Gün

14. Kýbrýslý Mehmed Kâmil Paþa (2. d):
1 Ekim – 7 Kasým 1895 = 1 Ay 6 Gün

15. Halil Rýfat Paþa:
7 Kasým 1895 – 9 Kasým 1901 = 6 Yýl 2 Gün

16. Küçük Mehmed Said Paþa (6. d)
9 Kasým 1901 – 14 Ocak 1903= 1 Yýl 2 Ay 5 Gün

17. Avlonyalý Mehmed Ferid Paþa:
4 Ocak 1903–22 Temmuz 1908=5 Yýl 6 Ay 9Gün

18. Küçük Mehmed Said Paþa (7. d):
22 Temmuz – 4 Aðustos 1908 = 13 Gün116

G. Sultan II. Abdülhamid Hanýn Þeyhülislâmlarý ve Bazý
Önemli Devlet Adamlarý

1. Ýmam-ý Sultanî Hafýz Hasan Hayrullah Efendi
11 Mayýs 1876 – 26 Temmuz 1877 = 1 Yýl 2 Ay 15 Gün

2. Hacý Kara Halil Efendi
26 Temmuz 1877 – 18 Nisan 1878 = 8 Ay 23 Gün

3. Ahmed Muhtar Efendi
18 Nisan 1878 – 4 Aralýk 1878 = 7 Ay 16 Gün

4. Üryan-i zade Ahmed Esad Efendi
4 Aralýk 1878 – 17 Ocak 1889 = 10 Yýl 1 Ay 14 Gün

5. Bodrumlu Hacý Ömer Lütfi Efendi
17 Ocak 1889 – 4 Eylül 1891 = 2 Yýl 7 Ay 18 Gün
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6. Mehmed Cemaleddin Efendi
4 Eylül 1891 – 14 Þubat 1909 = 17 Yýl 5 Ay 12 Gün
(Osmanlý tarihinin en uzun süre görev yapan bir iki þeyhülislâ-
mýndan biridir)

7. Mehmed Ziyaeddin Efendi
14 Þubat 1909 – 5 Mayýs 1909 = 2 Ay 18 Gün

Bu dönemde sahalarýnda ileri gelen önemli þahsiyetler arasýn-
da þunlar da sayýlabilir:

* Kahraman bir asker olarak Müþir Gazi Osman Paþa
* Tarihçi, hukukçu, fikir ve devlet adamý olarak Ahmed Cevdet Paþa
* Fikir adamý, þair ve edip olarak Namýk Kemal ve Ziya Paþa
* Edip, bilgin ve diplomat olarak Sadrazam Ahmed Vefik Paþa
* Arkeolog, ressam ve müzeci olarak Osman Hamdi Bey
* Hattat, bestekâr ve virtüöz olarak Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi
* Virtüöz, saz eserleri bestekârý olarak Tanburî Cemil Bey
* Bestekâr olarak Hacý Arif Bey, Þevki ve Rahmi Beyler, Tanburî

Osman Bey, Zekâi Dede, Tanburî Ali Efendi
* Þair olarak Yeniþehirli Avni Bey, Abdülhak Hamid Tarhan, 

Tevfik Fikret, Mehmed Akif Ersoy
* Þair ve edip olarak Cenab Þehabeddin117 

H. Sultan II. Abdülhamid Han Devrinin Sonlarý

Osmanlý’nýn son dönemlerindeki yapýsýna, içinde bulunduðu bunalýmla-
ra ve hele hele yabancý büyük güçlerin Osmanlý üzerine uyguladýðý baskýla-
ra bakýlýnca, II. Abdülhamid Han idaresinden, devletin çözülmesine tama-
men engel olabileceðini beklemek haksýzlýk ve yine tarihin seyrine aykýrý bir
istek olsa gerektir. Zira devletin daðýlma ve çözülmesinde þahýslarýn ve dev-
let adamlarýnýn ortaya koyacaklarý tesir, ancak bu süreci yavaþlatabilir ya da
hýzlandýrabilir. Artýk devlet, bünyesi itibariyle ýslahý zor bir hâle bürünmüþ,
idarî mekanizmasý içten çürümüþ, bozulmuþ, çöküp gitmeye hazýr bir du-
rumdadýr. Geçen yýllar içinde devlet aðýr toprak kayýplarýyla parçalanmýþtýr.
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II. Abdülhamid idaresine karþý düzenli muhalefeti temsil eden Ýtti-
hat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri, özellikle cemiyetin orduya
nüfuzu, 1908 yazýnda her derdin devasý olarak görülen anayasa ve
meþrutî rejime dönülmesi yönünde bir kararýn alýnmasý ile sonuçlandý.
Özellikle Makedonya olaylarýnýn etkileri ve nihayet, Selanik’te mer-
kezlenen Osmanlý kuvvetlerini ve bunlarýn II. Abdülhamid rejimine
karþý olan subaylarýný, bölgenin “liberal” ve “aydýnlatýcý” havasýndan
da etkilenmiþ olarak118 devletin kurtuluþunu üstlenmeye sevketti. Baþ-
ta Selanik merkez kumandanlýðýndaki II. Abdülhamid yanlýsý kuman-
danlara ve bazý polis hafiye þeflerine yapýlan suikastler; Enver ve Ni-
yazi Beylerin askerleriyle daða çýkmalarý119 ve “vataný darbe-i istibdat-
tan kurtaran kahramanlar”120 olarak yüceltilmeleri, mevcut idareye
açýkça isyan etmeleri gibi hâdiseler; onun tarafýndan yollanan Þemsi
Paþanýn cemiyet fedailerince öldürülmesi gibi olaylarýn yol açtýðý va-
him geliþmeler ile iþte böylece bundan tam yüz sene önce olduðu gibi
yine Rumeli’de ayaklanan askerler bu sefer de padiþahý anayasal reji-
me geçmeye ve meþrutiyet ilân etmeye mecbur etti.121

24 Temmuz 1908’de II. Meþrutiyeti ilân ederek Ýttihat ve Terak-
ki’nin baþlattýðý ihtilâlin önüne geçmeye çalýþtý. Batýlý devletler Meþ-
rutiyetin ilânýndan oldukça memnun oldular. Nihayet Ýttihatçýlar he-
deflerine ulaþmýþlar ve muvaffak olmuþlardý. Artýk sýrada yeni bir plan
vardý; II. Abdülhamid Haný tahttan uzaklaþtýrmak.

Ona karþý geliþen muhalefetin önemli dönüm noktalarýndan bir ta-
nesi de hiç þüphesiz 13 Nisan 1909 tarihli ve Rumî takvime göre ise 31
Mart günü gerçekleþerek, tarihimize “31 Mart Vakasý” olarak yazýlan
talihsiz olaydýr. Bahsi geçen günde “Þeriat isteriz, din elden gidiyor...”
gibi nidalarla baþlatýlan düzmece isyan hareketi ile Ýstanbul’da müthiþ
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bir kargaþa hareketi yaþanmýþ, bunun üzerine yaþanan olaylar Sela-
nik’e “Meþrutiyet mahvoldu.” þeklindeki telgraflarla bildirildiðinde,
Selanik’ten, içinde Yahudi, Rum, Bulgar ve Ermeni gibi gönüllülerin
de bulunduðu, adýna ise “Hareket Ordusu” denilen bir ordu, isyaný bas-
týrmak üzere yola çýkarýlmýþtýr. Ýstanbul’da Avcý Taburlarýnýn da isya-
na katýlmasýný saðlayan isyan hareketi gittikçe büyümüþtü.

Hareket Ordusu’nda, yýllarca Türk kaný dökmüþ yaðmacý Makedon-
ya çetelerinin çoðunluk teþkil etmeleri, Ýstanbul’da büyük tereddütler
uyandýrmýþtý. Kumandanlar, Sultan Hamid’den Hareket Ordusu’nu da-
ðýtmak için izin istediler. Bu derme çatma kuvveti 1. Ordu ile kýsa bir
zamanda daðýtabileceklerini söyleyip ýsrar ettiler. Sultan II. Abdülha-
mid Han yalnýz padiþah deðil, ayný zamanda halife olduðunu, otuz kü-
sur senedir asla kan dökmediðini, bu yaþtan sonra da Müslümaný Müs-
lümana asla kýrdýramayacaðýný, Cenab-ý Hakka mütevekkil olduðunu
söyledi. Üstelik 1. Ordu Kumandaný Nâzým Paþaya, Hareket Ordusu’na
katiyen mukavemet etmemesi için emir verdi. Vehmi (þüpheciliði)
malûm olan hükümdar, bununla da yetinmeyerek ordu kumandanlarýna
ve diðer paþalara bu hususta yemin ettirdi. Sonra müsterih (huzurlu) bir
þekilde harekâtýn geliþmesini bekledi.122 Ancak maalesef saray, anlatýl-
mýþ olan sebeplerden dolayý isyaný bastýrmakta baþarýlý olamadý.

Sultan II. Abdülhamid Han, 31 Mart Ýsyanýnda herhangi bir iliþkisi ol-
mamasýna, hatta yukarýda da ifade edildiði üzere kendisinden isyaný bas-
týrmasý istendiðinde; kardeþin kardeþi vurmasýna gönlü razý gelmediði, bu
uðurda gerekirse kendi canýný bile verebileceðini söylemesine raðmen,
çeþitli oyunlarla isyanýn çýkmasýna sebep olduðu iddiasý ile suçlanmýþtýr.

Not: Kendisinin 31 Mart Vakasýnda haberi olmadýðý gibi, irticaî ha-
reket baþladýktan söndürülünceye kadar isyana hiçbir þekilde karýþma-
dýðý bugün kesin þekilde anlaþýlmýþtýr. Ýttihat ve Terakki’nin baþý olan
Talat Paþa, bu sýrada meclis reisi olan ve olay sýrasýnda mürtecilerin
baþýný istedikleri Ahmet Rýza Bey, bu olayla Sultan’ýn en küçük bir il-

98

122 Öztuna; a.g.e., s. 231



gisi bulunmadýðýný kesin þekilde söylemiþlerdir. Sadrazam Küçük Sa-
id Paþa da bunu bilmektedir. II. Abdülhamid Han, olayla ilgisi olmadý-
ðý hakkýnda mahkeme araþtýrmasý isteyince: “Tebrie (beraat) ederse
sonra bizim hâlimiz ne olur?” demiþtir. Ýttihatçý tarihçi Ahmet Refik
(Altýnay) de ayný görüþü paylaþan önemli isimlerdendir.123

Neticede 31 Mart Ýsyaný, Ýstanbul Yeþilköy’e gelerek burada ka-
rargâh kuran, Mahmut Þevket Paþanýn komutasýndaki Hareket Ordusu
tarafýndan güçlükle bastýrýldý. Mahmut Þevket Paþa, olayýn ardýndan
Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rýza Beye haber göndererek isyanda
rolü olduðu gerekçesiyle II. Abdülhamid Hanýn halledilmesi gereðinin
mecliste görüþülmesini istedi.

Hareket Ordusu, üç-beþ bin kiþiden ibaretti.-Yukarýda da ifade edil-
diði gibi- Arnavut, Yahudi ve Rumlar ekseriyetteydi. Yalnýz, baþlarýnda-
ki subaylar Türktü. Mahmud Þevket Paþa, Yýldýz Sarayý’na çektiði tel-
grafta padiþaha karþý bir harekette olmadýðýný, sadece düzeni iade edece-
ðini bildiriyordu. Padiþah telgrafa cevap verdi ve Paþa’nýn (ki vaktiyle
çok itimat ettiði generallerden biriydi) hareketini tasvip ettiðini bildirdi!

Esasen II. Abdülhamid Hanýn son Cuma Selâmlýðýna katýlan
80.000 asker bile Hareket Ordusu’nu kolayca bertaraf edebilirdi. Son
selâmlýkta halk “Padiþahým çok yaþa!” diye yeri göðü inletiyordu.
Meþrutiyet taraftarlarýnýn padiþah hakkýndaki gerçek fikirleri ne olursa
olsun Ýstanbul halkýnýn bilhassa mütevazý tabakalarý, II. Abdülhamid’i
çok seviyordu.124 Ancak o, kargaþanýn, düþmanlýðýn ve kan dökücülü-
ðün padiþahý deðildi.

Ýþte bu noktada dikkatimizi çeken çok önemli bir husus vardýr ki
halkýnýn bu derece sevdiði padiþahý halledecek meclisin yapýsý ise ma-
alesef þu þekildeydi:

II. Meþrutiyet meclisinde 107 Türk, 45 Arap, 27 Rum, 22 Arnavut,
10 Ermeni, 5 Bulgar, 4 Sýrp, 3 Yahudi, 2 Kürt ve birer Ulah, Dürzî ve
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Marunî mebus (milletvekili) bulunuyordu. Ýþte bu karakterdeki bir
mecliste yapýlan müzakereler sonucunda II. Abdülhamid Hanýn, baþta
31 Mart Ayaklanmasýna sebep olmak gibi sebeplerle hal’ edilip tahttan
indirilmesine karar verildi.125 (Ancak dikkatlerimizi çeken çok önemli
bir nokta var ki bu fetvada istibdat suçlamasý yoktur. Ýstibdat sözünü
Genç (Jön) Türk politikacýlarý kullanmaktadýr.)

Ancak Ayastefanos’taki meclis binasýnda toplanan 240 milletvekili
ile 34 senatör içinde tereddüt eden birçok kimse vardý. Talat Bey ve ak-
lý baþýnda kimseler, padiþaha tahttan feragat etmesi teklifinin yapýlma-
sýný istedilerse de Ýttihatçýlar buna yanaþmadýlar.

II. Abdülhamid Hanýn hal’ini gerektirecek sebeplerin baþýnda 31
Mart Vakasýný çýkarttýðý zikredilmiþtir. Bunun tamamen yalan olduðu,
iddia edilenin aksine olaylarýn daha da büyümesini önlemeye çalýþtý-
ðý126 bugün kesin bir þekilde bilinmektedir. Padiþahýn, saltanatý zama-
nýnda dinî kitaplarý yaktýrdýðý için, halifelik sýfatýnýn da düþmesi gerek-
tiði zikredilmiþtir. Yalandýr… O, taassuba kaçmamakla beraber dindar-
lýðý ve ibadetini katiyen ihmal etmemesiyle tanýnmýþtýr. Devlet hazine-
sini israf ettiði ileri sürülmüþtür. Kesin þekilde yalandýr… Çünkü o, tu-
tumluluðu ile tanýnmýþ bir hükümdardý. Babasý ile amcasýnýn israfla-
rýndan çok iyi dersler almýþtýr. Aþaðýda anlatýlacaðý veçhiyle, onlarýn
zamanýndan kalan muazzam devlet borçlarýnýn en büyük kýsmýný öde-
diði gibi, Hazine-i Hassa’dan (yani bizzat kendi þahsî hazinesi) harca-
yarak, yalnýzca listesi için sayfalar isteyen birçok hayýr eserleri yaptýr-
mýþtýr. Zalim olduðu ileri sürülmüþtür. Ancak o kan dökmemesiyle -ve
neredeyse üç-dört kiþi dýþýnda hiç ölüm cezasý vermemesiyle- bilinen
bir hükümdardýr. Onun bütün zulmü ise rejime karþý olan ve gerginlik
meydana getirenleri, “gayet bol maaþlarla” þuraya buraya sürmekten
(Namýk Kemal, Midhad Paþa vs.), hafiye kullanmaktan ibarettir. Esa-
sen bütün bunlarýn kat kat fazlasý ve üstelik hem de kanlýsý, kendisin-
den sonra (Ýttihat Terakki zamanýnda) âlâsýyla görülmüþtür. 127
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Ýþte nihayet II. Abdülhamid düþmanlarý emellerine ulaþmýþlar ve
kan kokan planlarýný devreye sokmak için son noktayý da koymuþlar-
dý. Artýk koca sultan tahtýndan indirilecek ve koskoca devletin ve aziz
bir milletin kaderi komitacýlarýn eline kalacaktýr. Þimdi sýra bu kararý
padiþahýn kendisine teblið etmeye gelmiþtir. Ancak Ýttihat Terakki ile-
ri gelenlerinin II. Abdülhamid Hanýn hal’ini kendisine teblið tarzý, Tür-
kiye tarihinde, asla silinemeyecek lekelerden biri olarak kalacaktýr.
Çünkü Ýttihatçýlar, bu meselede feci þekilde yanýltýlmýþlar ve bunu biz-
zat kendileri anlayarak “affolunmaz bir hata”, “silinmez bir leke”, “ha-
ta-ý azime” olarak vasýflandýrmýþlardýr. Hal’ kararýný tebliðe, milletve-
kili ve senatörlerden seçile seçile, þu heyet görevlendirilmiþtir:

Yahudi Emanuel Karaso (Selanik Milletvekili)
Arnavut Esat Toptanî (Draç Milletvekili)
Senatör Ermeni Aram Efendi
Senatör Gürcü Arif Hikmet Paþa (Bahriye Feriki: Koramiral)
Yeryüzündeki Müslümanlarýn halifesine hal’ini teblið edecek dört

kiþilik heyette iki gayr-i müslimin bulunmasýndaki yüz milyonlarca
Müslümana yapýlan hakaret bir yana, bu þahýslarýn üzerinde birazcýk
söz söylemek icap etmektedir.

Emanuel Karaso, Ýtalya’dan para alan bir casus olup, Libya’nýn
Ýtalya tarafýndan yutulmasýnda meþum (uðursuz) bir rol oynamýþ, son-
radan Ýtalya’ya kaçmýþ bir vatan hainidir. Jandarma paþasý olan Esat
Toptanî, birkaç yýl sonra devlete isyan ederek Arnavut istiklâli için
silâh çekmiþ ve sayýsýz Türkün kanýna girmiþ bir adamdýr. Aram Efen-
dinin Ermeni ihtilâl komitalarý ile olan iliþkisi malûm olup esasen on-
dan intikam almak için bizzat heyete dâhil edilmiþtir. Arif Hikmet Pa-
þa, sonraki yýllarda siyasî hayatý karanlýk olan bir denizcidir.128

Müslüman bir Türk devletinin baþkanýna böyle bir heyetin gönderil-
mesi, devletin haysiyetine indirilmiþ aðýr bir darbedir. Bizzat Ýttihatçýlar,
kýsa bir müddet sonra bu büyük hatayý anlamýþlar, fakat ihtilâl havasý
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içinde durumu kestiremediklerini, oyuna getirildiklerini söylemiþlerdir.

Karar kendisine teblið edildiðinde çileli padiþah, gayet vakarlý ve
sükûnetli bir þekilde heyeti dinledikten sonra, baþýna gelen tüm bu
olaylarýn Allah’ýn kendisi hakkýndaki takdiri olduðunu söyleyerek te-
vekkül göstermiþtir. Ancak Ýslâm fetvasýnýn böylesine Ýslâm’dan uzak
bir heyet tarafýndan kendisine teblið edilmesi de onu son derece üz-
müþtür. 31 Mart Olayý sonucu birçok insan olayýn suçlusu olarak yar-
gýlanýp idam ve hapsedildi. Birçok kuvvetin iktidar kavgasý için ortaya
koyduklarý bu olay da tarihe bir “Ýrtica Olayý” olarak geçti. Yüreklere
büyük acýlar, tarihin sayfalarýna ise gizli sýrlar býrakarak...

Son meþrutiyetteki 9 ay ve 5 günden ibaret olan hükümdarlýðýndan
sonra, meclisin çýkardýðý kararla, bütün yetki ve vazifeleri elinden alý-
narak tahttan indirilen mahzun ve kederli hünkâr, hiçbir þeyini almasý-
na müsaade edilmeden bütün nakit parasý, tahvilleri ve bankalardaki
milyonlarca altýnýna da el konularak, hatta ardýnda býraktýðý kýymetli
Yýldýz hazineleri yaðmalanarak, kendisi ve ailesi ile birlikte, periþan ve
maðdur bir þekilde Selanik’e sürgüne gönderilmiþtir. (27 Nisan gecesi
yola çýkýlýp ertesi akþam Selanik’e varýlmýþtýr.) Burada bir Yahudi
zenginine ait olan Alatini Köþkü’nde sýký bir nezaret içinde üç buçuk
yýllýk acýklý bir hapis hayatý yaþamýþtýr.

Dertli sultan, II. Abdülhamid Han, hal’ fetvasýnýn kendisine bildi-
rildiði günün gecesinde Selanik’e doðru baþlayan uzun yolcuðu bo-
yunca iç dünyasýnda yaþadýðý duygularý ve Selanik’te geçen sürgün yýl-
larýný hatýralarýnda þöyle anlatýr:

“Allah hiçbir hükümdara, taç ve tahtýný yabancý bir devlete borçlu
olmak zilletini göstermesin!

Trende yol boyu, için için aðladým ama kendime deðil, vatanýmýn içi-
ne düþtüðü karanlýða! Hâlbuki yerime gelenlerin, devletin küçük bir eh-
liyetleri olduðuna inansam vallahi ve billahi bayram ederdim! Selanik’te
Alatini Köþkü, deniz görür, hoþça bir yerde kurulmuþtur, içinde geçirdi-
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ðim mihnet ve mahpusluk günlerini bir kenara koyabilsem, pek sevimli
bir köþk diyeceðim. Fakat bu sevimli köþke bir gece karanlýðýnda girdi-
ðim zaman yalnýz bundan sonra geçecek hayatýmýn ne olacaðýný anla-
makla kalmadým, beni buraya gönderenlerin pek periþan kimseler oldu-
ðunu hemen fark ettim. Korkuyorlardý. Her þeyden ve her þeyden kork-
tuklarý için de benden korkuyorlardý. Yoksa bir padiþah, tahtýndan indi-
rilmiþ de olsa, örtüsüz ot yataklarda yatmak için memleketin bir ucun-
dan bir ucuna gönderilmezdi. Ancak büyük bir korku, insaný bu kadar
saygýsýz yapabilirdi!

Bize ilk gece yemek olarak -Allah eksikliðini göstermesin, bir kuru
pilavla biraz yoðurt çýkardýlar. Selanik Valisi þahsým için bir tabla ye-
mek göndermiþti, geri çevirdim. Çatal kaþýk, bardak olmadýðý için ço-
cuklar ve büyükler, elleri ile yiyebildiklerini yediler ve yattýlar. Ben, es-
ki püskü iki koltuðu birbirine yaklaþtýrarak uykuya çekildim. Kapýlar
üstümüzden kilitlendi. Yalnýz benim odamda küçük bir mum yanýyordu.
Midhad ve Mahmut Paþalarý Taif’e gönderdiðim zaman oradaki ihti-
yaçlarýnýn neler olabileceðini düþünüp icabýný yapmak için tehalük
(heyecan) gösterdiðimi hazin hazin hatýrladým. Beni tahttan indiren
askerler de benim kanýmý taþýyorlardý. Hiç vakitleri olsa, akýllarý baþ-
larýnda olsa, padiþahlarýna acýmasalar bile, masum çoluk çocuða böy-
le davranýrlar mýydý? Perde yoktu ama pencereler ve panjurlar sýmsý-
ký kapalýydý. Çocuklarýn hava ve güneþ görebilmeleri için panjurlarýn
aralanmasýna ancak aylar sonra izin alabildik… Bizi muhafazaya me-
mur müfrezenin kumandaný Fethi Bey (Fethi Okyar) söz anlar, aklý ba-
þýnda bir subaydý. Benimle ve çocuklarýmla münasebeti daima gereken
nezaket içinde olmuþtur. Zaman zaman hepimizin ihtiyaçlarýný soruyor,
elinden gelenleri hemen yapýyor, gelmeyenleri Ýstanbul’a yazýyordu.
Fakat emrine verilmiþ bazý subaylar ve erler vardý ki, bunlarýn sebep-
siz düþmanlýklarýný anlamak mümkün deðildi. Tehditkâr tavýrlarla
bahçede gezinirler ve kapalý panjurlara gazap dolu bakýþlarla bakar-
lardý...”129
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1913 yýlýnda baþlayan Balkan Savaþlarý sýrasýnda Selanik’in tehli-
keye düþmesi üzerine, buradan ayrýlmamakta ýsrar etmesine raðmen,
zorla ikna edilerek ailesi ile birlikte Ýstanbul’a getirilmiþtir.

Ýstanbul’daki hayatýný da Beylerbeyi Sarayý’nda gözaltýnda yaþaya-
rak geçiren II. Abdülhamid Han, bu sýralarda patlak veren I. Dünya Sa-
vaþý’ný buradan izledi. Daha ilk silâhlarýn patladýðý günlerde savaþýn
çok uzun süreceðini, boþu boþuna pek çok masum insanýn kanýnýn dö-
küleceðini ve zor da olsa Ýngiltere tarafýnýn savaþý er geç kazanacaðýný
söyledi. Osmanlý Devleti’nin savaþa girmemeyi baþarabilmesi için dua
etti. Ama bir yandan da büyük devletlerin ne yapýp edip Osmanlýlarý
savaþýn içine çekeceklerini belirtti. Osmanlý Devleti savaþa Almanya
tarafýnda girince, endiþeleri son derece arttý. Savaþýn Osmanlý Devleti
ve Ýslâm âlemi için felâketle biteceðini düþündü. O, bu sonucun iyice
yaklaþtýðý 10 Þubat 1918 tarihinde hastalanarak 76 yaþýnda vefat etti.
Kabri ise bugün Ýstanbul Çemberlitaþ’ta bulunan II. Mahmud Türbesi
içindedir.

Bir zamanlar onu müstebit (baskýcý) olmakla itham edenler, ülkeyi
ondan kurtararak hürriyet getirdiklerini iddia edenler, daha sonra Ýstan-
bul sokaklarýný daraðaçlarýyla donattýlar… O kadar ileri gittiler ki;
kendi yandaþlarýný dahi acýmadan ve gözlerini kýrpmadan astýlar…

Ama gün geldi, bir zamanlar lânet okuyarak saldýran ve onu tahtýn-
dan etmek için düþmanla iþbirliði yapmaktan dahi çekinmeyen birçok
insan, onun ölümünün ardýndan, arkasýndan aðýtlar yaktýlar. Kendisin-
den özür dilediler… Sevenleri de sevmeyenleri de...
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Ve iþte onlarýn biraz piþmanlýk ve biraz da hüzün dolu bazý þiirleri:

Tarih adýný andýðý zaman,
Sana hak verecek ey Koca Sultan,
Bizdik utanmadan iftira eden,
Asrýn en siyasî padiþahýna!
Padiþah hem zalim, hem deli dedik,
Ýhtilâle kýyam etmeli dedik,
Þeytan ne dediyse, biz belli dedik,
Çalýþtýk fitnenin intibahýna!
Divane sen deðil, meðer bizmiþiz,
Bir çürük ipliðe hülya dizmiþiz,
Sade adî deðil edepsizmiþiz,
Tükürdük atalar kýblegâhýna!

Filozof Rýza Tevfik

Kaç zamandýr gelmiþken yâde biz,
Ýþte geldik senden istimdade biz,
Öldürürler basarsak feryada biz,
Padiþahým hasret olduk eski istibdade biz...

Süleyman Nazif

Ya Rabbi-i zü’lcelâl-ü eyâ Halike-i beþer,
Senden gelür bu âleme madam hay-ü beþer,
Sultan Hamid-i âdile takdir-i hayr kýl,
Sultan Hamid-i malik-ü memlük olan bu halk,
Hiçbir zaman da behyemez rehber-i diðer...

Abdülhak Hamid
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Ey Þehriyar-ý â’týfet-asar-ý muhterem,
Ey Tac-dar-ý ma’delet-efkâr-ý zu’l-kerem,
Sensin, o Padiþah-ý dil-agâh-ý pür-himem.
Kim vasf-ý Hazretin’de sensin her ne söylesem.
Ahrâdýr ey Halife-i pür-lutf-u ma’delet.

Yahya Kemal

Sen deðil, naaþýn hükümdar olsa elyakdýr bize,
Dönsün etsin Taht-ý Osmanî’ye tabutun cülûs.

Ahmed Rasim

II. Abdülhamid Han, 30 Temmuz 1908’de tahtýndan inerken kendi-
sine zulmeden ve tahtýný zorla elinden alan isyancý Ýttihatçýlar için þu
kýymetli ve bir o kadar da hikmetli sözünü söyleyerek þahsî idare dev-
rini kapatmýþtýr:

“Türkiye’yi 10 sene idare edebilirlerse, ‘bir asýr idare edebildik’
diye sevinsinler!” 130

Ýþte bu söz öylesine derin bir tecrübe ve ileri görüþlülükle söylen-
miþ bir sözdür ki; Ýttihatçýlar bu sözden tam 10 yýl sonra enkazýndan
bir düzineden fazla devlet çýkan koskoca bir imparatorluðun yýkýlma-
sýnýn sebeplerinden biri olup siyaset sahnesinden çekilmiþler, sonuç
olarak mahvolmuþ ve periþan bir Türkiye’yi mazlum fakat kahraman
bir millete miras býrakmýþlardýr.

106

130 Öztuna; a.g.e., s. 241



I. Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi Kronolojisi
21 Eylül 1842 Sultan II. Abdülhamid Hanýn doðumu

21 Aðustos 1876 Sultan II. Abdülhamid Hanýn tahta çýkýþý

1876 I. Meþrutiyetin ilâný

1876 Ýstanbul’da Balkan krizini görüþmek üzere milletler arasý
bir konferansýn toplanmasý (Tersane Konferansý)

1876 Ýstikrazlarýn mürettebat ödemelerinin durdurulmasý

1876 Mecelle-i Ahkâm-ý Adliye’nin son kitabýnýn kabulü

1876 Edebî roman hüviyetinde ilk eser olan, Namýk Kemal’in 
“Ýntibah”ýnýn yayýnlanmasý

1876 Ýzmir ve Manastýr’da yatýlý idadîler açýlmasý

23 Mart 1876 Ziya Gökalp’in doðumu

23 Aralýk 1876 Kanun-ý Esasî’nin ilâný

1877 Rusya’nýn tecavüzü ve Osmanlý-Rus Savaþýnýn baþlamasý: 
Balkanlar’ýn ve Doðu Anadolu’nun Rus iþgaline uðramasý

1877 Mahrec-i Aklam’ýn Mekteb-i Mülkiye’nin idadî sýnýflarýyla 
birleþtirilmek suretiyle kaldýrýlmasý; Mekteb-i Týbbiye’nin tekrar 
Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimarî Mektebi’nin 
kurulmasý

1877-1878 Dârülfünun ve Mekteb-i Sultanî’nin bir yýl eðitime 
ara vermesi

19 Mart 1877 Ýlk Meclis-i Mebusan’ýn toplanmasý (o yýlýn 28 
Haziranýna kadar çalýþmýþtýr.)

25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da 
müzakere edilerek kabul edilmiþtir.)

5 Ekim 1877 Vilâyet Belediye Kanunu’nun kabulü

13 Aralýk 1877 Meclis-i Mebusan’ýn süresiz tatili
1878 (93) Harbinin sona ermesi ve Ayastefanos ve Berlin 
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Antlaþmalarýnýn imzalanmasý
1878 Sýrbistan, Karadað ve Romanya’nýn baðýmsýz birer devlet 
olmalarý
1878 Bulgaristan Prensliði’nin ortaya çýkmasý
1878 Ermeni meselesinin ortaya çýkmasý
1878 Çýraðan Sarayý Baskýný ve Ali Suavi’nin öldürülmesi
1878 Kýbrýs’ýn Ýngiltere tarafýndan ele geçirilmesi
1878 Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan tarafýndan iþgal 
edilmesi
1878 Makedonya meselesinin ortaya çýkmasý
13 Þubat 1878 Meclisin kapatýlmasý
Ekim 1878 Dârülfünun-ý Sultanî’nin tekrar eðitime baþlamasý
1879 II. Abdülhamid Han devrinde basýlan kaimelerin (kâðýt 
para) toplatýlýp imha edilmesi

1879 Mehakim-ý Nizamiye Teþkilâtý Kanununun kabulü
1879 Mekâtib-i Sýbyaniye Dairesinin kurulmasý; Maarif merkez 
teþkilâtýnýn yeniden düzenlenmesi

1879 Usul-u Muhakemat-ý Cezaiye Kanununun kabulü
1880 Vergi reformu
1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1880 Ýlk köy romaný, Ahmed Midhad’ýn “Bahtiyarlýk”ýnýn 
yayýnlanmasý; Dârülfünun-ý Sultanî Turuk-u Maabir Mektebinin
ilk mezunlarýný vermesi
1880 Usul-u Muhakemat-ý Hukukiye Kanununun kabulü
13 Mart 1880 Ýstanbul’da bir kýz idadîsinin açýlmasý 
17 Mayýs 1880 Ziya Paþa’nýn ölümü
Ekim 1880 Dârülfünun-ý Sultanî Hukuk Mektebinin ilk mezunlarýný 
vermesi
20 Aralýk 1880 Dârülfünun-ý Sultanî’nin ilk mezunlarýný vermesi; 
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Journal de la Societede Pharmacie de Constantinople’un 
yayýnlanmasý; Cemiyet-i Ýlmiye’nin kurulmasý

1881 Mýsýr’ýn Ýngilizler tarafýndan iþgali
1881 Düyun-ý Umumiye idaresinin kurulmasý
1881 Mühendishanede mümtaz sýnýf adý altýnda yeni bir sýnýf 
teþkil edilmesi; Dârülfünun-u Sultanî Turuk-u Maabir Mektebinin
faaliyetlerinin son bulmasý; Orman ve Maadin Mekteplerinin 
birleþtirilmesi
1882 Tunus’un Fransýzlar tarafýndan iþgali
1882 Muharrem Kararnamesinin yayýnlanmasý (Ekonomik alanda)
2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebinin kurulmasý ve Osman 
Hamdi Beyin müdür olmasý
1883 Osmanlý ordusunun Prusya askerî heyeti tarafýndan ýslahýna 
baþlanmasý
20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulmasý
1 Kasým 1884 Mülkiye Mühendis Mektebinin Mühendishane-i 
Berr-i Hümayun’un bir odasýnda eðitimine baþlamasý
2 Aralýk 1884 Yahya Kemal’in doðumu
1885 Doðu Rumeli’nin Bulgaristan tarafýndan ilhaký
1884 Abdülhak Hamid’in “Makber”inin yayýnlamasý
18 Eylül 1885 Doðu Rumeli Eyaleti Valiliðinin, Bulgaristan
prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayýflamasý
1886 Adana-Mersin demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1886 Maarif Nezaretine baðlý olarak Mekâtib-i Gayr-i Müslime 
ve Ecnebiye Müfettiþliðinin kurulmasý
1886-1887 Dârülmuallimin’in yatýlý hâle getirilmesi
1887 Yedikule Havagazý Fabrikasýnýn kurulmasý
Ahmed Haþim’in doðumu; Þevki Efendinin Ýstanbul’da vefatý
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5 Þubat 1887 Beþir Fuad’ýn intiharý
1888 Haydarpaþa-Ýzmir-Ankara demiryolu imtiyazýnýn Almanlara 
verilmesi
1888 Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Týp Mektebinin açýlmasý; 
Baytar sýnýfýnýn tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alýnmasý
2 Aralýk 1888 Namýk Kemal’in ölümü
1889 Ýttihad-ý Osmanî Cemiyetinin (Ýttihat ve Terakki Cemiyeti)
kurulmasý
1889 Ýdadî öðrenimine dayanan dört yýllýk bir Mülkiye Baytar
Mektebinin kurulmasý
27 Mart 1889 Yakup Kadri’nin doðumu
1891 Mülkiye Baytar Mektebinin Halkalý Ziraat Mektebine yatýlý
olarak nakledilmesi
1891 Yol inþaatýnda bedenen çalýþma mecburiyetinin paraya
çevrilmesi
1891 Kadýköy-Kurbaðalýdere Havagazý Fabrikasýnýn kurulmasý
1891 Hereke Fabrikasýnýn halý kýsmýnýn açýlmasý
1892 Haydarpaþa-Ýzmit demiryolu hattýnýn iþletmeye açýlmasý
1892 Orman ve Maden Mektebinin kapatýlmasý; II. Abdülhamid
Han tarafýndan Yýldýz Sarayý’nda porselen atölyelerinin kurulmasý
1893-1896 Ýstanbul-Selanik demiryolu hattýnýn yapýmý
1894 Halkalý Ziraat ve Baytar Mektebinin ilk veteriner mezunlarýný
vermesi; Ýmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulmasý;
Ýlk basýlmýþ musiki lügatý (Hoca Kazým Beyin Musiki Istýlahatý)
1894 Sasun’da Ermeni olaylarýnýn yaþanmasý
1894 Selanik-Manastýr demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1895 Ýstanbul’da Ermeni olaylarý, yabancý devletlerin Ermeniler
lehinde müdahaleleri
1895 Galata Rýhtýmý inþaatýnýn tamamlanmasý
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1895 Gayr-i Müslim okullarýna Türkçe öðretmeni tayininin ka-
rarlaþtýrýlmasý

1895 Baruthane-i Amire’de dumansýz barut imal edilmesi

14 Þubat 1895 Sadrazam Said Paþanýn beþ fakülteden oluþan bir
dârülfünun kurma teklifi

1896 Tevfik Fikret’in Servet-i Fünunun edebî sayfalarýnýn idareci-
liðini yüklenmesiyle Edebiyat-ý Cedide devrinin baþlamasý

1896 Ermenilerin Osmanlý Bankasýnýn Ýstanbul þubesine sal-
dýrmalarý

1896 Girit isyanýnýn alevlenmesi

1896 Eskiþehir-Konya demiryolu hattýnýn tamamlanmasý

1897 Yunan kuvvetlerinin Girit’e çýkmasý, Yunan çetelerinin Ru-
meli’deki Osmanlý sýnýrlarýna saldýrmalarý

17 Nisan 1897 Osmanlý-Yunan Savaþý ve Osmanlý zaferi

1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi
Osmanlý kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali
olarak kabul edilmesi

1899 Baðdat demiryolu imtiyazýnýn Almanlara verilmesi

1899 Arifiye-Adapazarý demiryolu hattýnýn açýlmasý

1900 Hicaz demiryolunun inþasýna giriþilmesi

1900 Ýstanbul Rýhtýmý inþaatýnýn tamamlanmasý

31 Aðustos 1900 Dârülfünun-ý Þahane’nin kurulmasý

1901 Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatýlmasýyla
Edebiyat-ý Cedide topluluðunun daðýlmasý; Lügat-ý Týbbiye’nin
ikinci baskýsýnýn yapýlmasý; Vidinli Tevfik Paþanýn ölümü

1901 Makedonya’da çete faaliyetlerinin artmasý, büyük devletlerin
müdahaleleri

1901-1908 Hicaz demiryolu hattýnýn yapýmý
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1902 Yemen isyanlarýnýn tekrar baþlamasý
1902 Hereke Fabrikasýna çuha ve þayak tezgâhlarýnýn eklenmesi
23 Kasým 1902 Makedonya’da Bulgar Ýhtilâl Cemiyetinin faaliyeti
23 Kasým 1902 Cuma-ý Bala ayaklanmasý 
23 Kasým 1902 Makedonya’ya özel ýslahat planý hazýrlanmasý
8 Aralýk 1902 Hüseyin Hilmi Paþanýn geniþ yetkilerle “umumî
müfettiþ” olarak Makedonya’ya tayini
1903 Ýdadîlerin altý yýla çýkarýlmasý
2-3 Aðustos 1903 Ýlinden (Aya Ýlya Yortusu günü) isyaný
2-3 Aðustos 1903 Bulgar-Osmanlý Savaþý tehlikesinin doðmasý
31 Aðustos 1903 Þam Mekteb-i Týbbiyesi’nin kurulmasý
Eylül 1903 Mürzsteg Programý: Makedonya’ya muhtariyet veril-
mesi
1904 Haydarpaþa Rýhtýmýnýn tamamlanarak iþletmeye açýlmasý
1905 Hereke Fabrikasý’nda fes imalâtýna baþlanmasý
21 Temmuz 1905 Ermeniler’in Yýldýz Camii önünde II. Abdül-
hamid Hana bombalý suikast düzenlemeleri
1906 Akabe olaylarý ve Akabe krizi
1908 Beykoz Deri Fabrikasýnýn Harbiye Nezareti’ne baðlanmasý
1908 Osmanlý Eczacý Ýttihat Cemiyetinin kurulmasý; Osmanlý
Cemiyet-i Ýlmiye-i Baytariyesinin açýlmasý; Osmanlý Mühendis
ve Mimar Cemiyetinin kurulmasý
23 Temmuz 1908 II. Meþrutiyetin ilâný
5 Ekim 1908 Avusturya- Macaristan’ýn Bosna-Hersek’i ilhak et-
tiðini ilân etmesi.
6 Ekim 1908 Girit Rumlarýnýn adayý Yunanistan’a baðladýklarýný
ilân etmeleri
17 Aralýk 1908 II. Meþrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusanýn
toplanmasý
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1909 Adana’da Ermeniler’in ayaklanmalarý
1909 Gayr-i müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulmasý
1909 Fecr-i-Ati edebî topluluðunun kuruluþu; Cemiyetler Kanu-
nunun çýkmasý; Diþhekimliði Okulunun açýlmasý; Orman Mek-
teb-i Âlisi adý altýnda yeni bir okul açýlmasý; Mekteb-i Týbbiye-
nin, Mekteb-i Týbbiye-i Askeriye ile birleþtirilerek Haydarpa-
þa’ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvabýn Medresetü’l-Kuzat
adýný almasý; Mülkiye Mühendis Mektebinin Nafia Nezaretine
baðlanmasý ve Mühendis Mekteb-i Âlisi adýný almasý
1909 Osmanlý Mühendis ve Mimar Mecmuasýnýn çýkmasý
27 Þubat 1909 Usul-ü Muhasebe-ý Umumiye Kanununun kabul
edilmesi
13 Nisan 1909 31 Mart Olayý
19 Nisan 1909 Hareket Ordusu’nun Yeþilköy’e varmasý, Ýstan-
bul’daki kargaþaya son vererek düzeni saðlamasý
27 Nisan 1909 II. Abdülhamid Hanýn tahttan indirilmesi ve yeri-
ne V. Mehmed Reþad’ýn tahta çýkarýlmasý
27 Nisan 1909 II. Abdülhamid Hanýn Selanik’e sürgün gönderil-
mesi
29 Nisan 1909 II. Abdülhamid Hanýn Selanik’e varýþý ve Alatini
Köþkü’ne yerleþtirilmesi
1913 Balkan Savaþlarýnýn çýkýþý – Selanik’in elden çýkmasý
1913 II. Abdülhamid Hanýn Ýstanbul’a getiriliþi ve burada Bey-
lerbeyi Sarayý’na yerleþtirilmesi
10 Þubat 1918 II. Abdülhamid Hanýn Beylerbeyi Sarayý’nda has-
talanarak vefat etmesi
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J. Sultan II. Abdülhamid Dönemine Ait Albümler *

1. Hamidiye Süvari Alaylarý ile bazý aþiret reislerinin resimleri (20
foto Küt. No: 91112)

2. Yýldýz Hastanesi’nde tedavi edilen mecruhat (75X527 420 
foto Küt. No: 91300)

3. Donanma-ý Hümayun (17 foto) (Num. Yok)
4. Bahriye, Müze, Rasathane ve Kütüphanesi, Ýzmit-Ankara 

Demiryolu (164 foto)
5. Yalova Kaplýcalarý (9-17 foto) (Num. Yok)
6. Haliç’te Ansoldo Fabrikasý tamiratý (19 foto)
7. Sirkeci Demiryolu Ýstasyonu (8 foto)
8. Kimyager Janni tarafýndan Beyoðlu’nda tesis edilen Dârüttahlil (3

foto)
9. Bakteriolojihanenin haricî ve dahilî görünüþü (27 foto Küt. 

No: 92248)
10. Çiçek Aþýsý 1297 senesi telkih cederi ameliyathanesi (8 foto 

Küt. No: 90518)
11. Hamidiye Etfal Hastahanesi tedavileri (24 foto Küt. No: 

90542)
12. Hamidiye Etfal Hastahanesi ameliyatlarý (53 foto Küt. No:

91279)
13. Hicaz Demiryolu için Kraus Fabrikasýnca inþa olunan Lokomo-

tifler (32X16, 2 foto)
14. Hicaz Demiryolu (4 Albüm Toplam 247 foto Küt. No: 90523)
15. Hicaz Demiryolu Maan Resmi Küþadý (3 Albüm Toplam 75 foto

Küt. No: 90520)
16. Ýstanbul Rýhtým Þirketi, Terkos Su Þirketi Resimleri (2 Albüm)

(Num. Yok)
17. Ertuðrul-Söðütlü Vapurlarý ve Hamidiye Kruvazörleri (20 foto)
18. II. Abdülhamid Hanýn Atlarý (58X48 4 foto Küt. No: 0 90830)
19. Çifteler, Sultan Çiftlikleri atlarý, köpekleri (20 foto)
20. Barut Fabrikasý (20 foto Küt. No: 90972)
21. Kâðýt Fabrikasý (35 foto Küt. No:91540)
22. Mavzer Fiþek Fabrikasý (22 foto Küt: No: 91092)
23. Hereke Dokuma Fabrikasý (50 foto Küt. No: 90453)
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24. Bank-i Osman-i Þahane ve Çini Fabrikasý (38 foto Küt. No:
90525)

25. Müze-i Hümayun (23 foto Küt. No: 90518)
26. Bez Fabrikasý (Küt. No: 91157)
27. Tütün Rejisi Ýdaresi ve Fabrikasý (28 foto Küt. No: 91549)
28. II. Abdülhamid Hanýn oðlu Þehzade Abdürrahim Efendinin sün-

netinde sünnet edilen çocuklar (322X40 65 foto Küt. No: 90827)
29. Kapalý Çarþý 1310 Zelzelesi tamiri (87 foto Küt. No:90863)
30. Dârülâceze Ýrzararhane (5 Albüm 15 foto Küt. No: 90620)
31. Fes ve Melbusat-ý Askeriyye Fabrikasý (60 foto Küt. No: 91014)
32. Halkalý Ziraat ve Baytar Mektebi (11 foto Küt. No: 90491)
33. Haydarpaþa Askerî Týbbiye Mektebi (20 foto Küt. No: 90558)
34. Heyberliada Bahriye Mektebi (11 foto Küt. No: 90401)
35. Tamir Edilen Çeþmeler (13 foto Küt. No: 90823)
36. Ýspermecet Mumu Fabrikasý (12 foto Küt. No: 90616)
37. Kâðýthane Memba Sularý ve Çeþmeleri (72 foto Küt. No: 90545)
38. 1307 ve 1309 Mektep Talebelerine verilen ziyafet
39. Numune Çiftliði (Küt. No:90838)
40. Ortaköy Kasr-ý Hümayunda Esliha-i Atika Müzesi (25 foto Küt.

No: 90599)
41. Üsküdar ve Kadýköy Su Þirketinde Bend Resmi Küþadý (Küt. No:

90472)
42. Selanik’te Hamidiye Hastahanesi (49 foto Küt. No: 90551)
43. Selanik’te inþa olunan rýhtým ve liman (Küt. No: 90583)
44. Mekke-i Mükerreme’de inþa olunan misafirhane-i hümayun (6 fo-

toKüt. No: 90543)
45. Bursa Harir-i Darüttahlil (Ýpekçilik Mektebi) (11 foto Küt. No:

91316)
46. Bursa Ziraat Mektebi (Hamidiye Amelî Ziraat Mektebi) (9 foto

Küt. No: 90546)
47. Kütahya’da resmi küþadý yapýlan cami (Küt. No: 90544)
48. Bolu’da inþa olunan cami (Küt. No: 90866)
49. Þam Mülkiye Ýdadî Mektebi (6 foto Küt. No: 90876)
50. Þam’da Hamidiye Hastahanesi (22 foto Küt. No: 90586)
51. Þam’da tamir olunan Camii-i Emeviyye (18 foto Küt. No:  90580)
52. Kudüs’e Berk Süleymaniye’den memba suyu getirilmesi (16 foto

Küt. No: 90575)
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53. Tayf Deniz Feneri (9 foto Küt. No: 90564/2)
54. Çini Fabrikasýnda yapýlan eþyalar (40 foto Küt. No: 90525/4)
55. Yozgat Saat Kulesi (1 foto Küt. No: 90873/1)
56. Beyrut Limaný Ýnþaatý (1 foto Küt. No: 90662/3)
57. Kamerun’da inþa olunan Karantinahane (6 foto Küt. No: 90587/1
58. Adapazarý Hamidiye Mektebi (3 foto Küt. No: 90578)
59. Mülhakatta inþa olunan köprülerin resimleri (7 foto Küt. No:

90873)
60. Kastamonu Saat Kulesi (2 foto Küt. No: 904069
61. Ýzmir Kasaba Demiryolu resimleri (40 foto Küt. No: 90497)
62. Çifteler Çiftliði (16 foto Küt. No: 90413)
63. Çifteler Harasý (11 foto Küt. No: 90442)
64. Anadolu Demiryolu (Haydarpaþa-Bilecik) (29 foto Küt. No:

90490)
65. Balýkesir’de yapýlan faydalý binalar (39 foto Küt. No: 90582)
66. Bahr-i Ahmer’de Muha,Ubuleyl ve Cebel-i Tayr Deniz Fenerleri-

nin Ýnþasý (25 foto Küt. No: 90546)
67. Dedeaðaç’ta tesis olunan hayýrlý binalar ( 18 foto Küt. No: 90581)
68. Yýldýz Sarayý ve Hamidiye Camii (45 foto Küt. No: 90836)
69. Yedikule Gazhane Resimleri (Küt. No: 90830)
70. Salkýmsöðüt’te Tramvay Caddesi açýlýþý (Küt. No: 9838)
* Albümler Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesindedir. Burada eser

niteliðinde olan albümler ele alýnmýþtýr.
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